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CUVÂNT ÎNAINTE

FORWARD

Deşi poate fi privit ca un experiment
la scară redusă, cu efecte izolate,
proiectul „Spaţii Urbane în Acţiune”
a crescut pe fondul general al unei
nevoi de transformare substanţială
a societăţii româneşti. În acest moment de revizuire a mecanismelor
sociale, proiectul poate să funcţioneze ca un ghid de reconstrucţie
colaborativă a comunităţii.
Publicaţia “Spaţii Urbane în
Acţiune. Activare comunitară în cartierele de blocuri din Bucureşti” este
structurată în trei părţi. Prima parte
reuneşte o serie de texte ce analizează aspecte ce ţin de contextul
practicilor colective din societatea
românească şi din Bucureştiul contemporan, cum ar fi şcoala, cartierul
şi comunitatea. Cea de-a doua parte
documentează etapele şi evaluează
rezultatele proiectului, desfăşurat în
2014 şi 2015. A treia parte cuprinde
scenarii de continuare a celor trei direcţii principale ale proiectului: educaţie urbană, dezvoltare comunitară
şi urbanism participativ, completate
de o serie de iniţiative de referinţă,
dezvoltate în contexte diferite, dar cu
obiective comune.

While it can be considered a smallscale experiment with isolated
effects, the project “Urban Spaces
in Action” has grown in the context
of the general need for substantial
change felt by the Romanian society.
At this point in time, when all the
social mechanisms are being revised,
the project can provide guidance
and orientation on the way towards
the reconstruction of the community on a collaborative basis.
The publication “Urban
Spaces in Action. Community
Activation in Bucharest’s Socialist
Neighbourhoods” is structured in
three parts. The first part groups
a number of texts which analyse
aspects relating to collective practices in contemporary Romanian
society in general and in the city of
Bucharest in particular: the school,
the neighbourhood and the community. The second part documents
the stages of the project, carried out
in 2014 and 2015, and assesses its
outcomes.The third part contains a
number of scenarios for continuing
the three principal directions of the
project, namely urban education,
community development and participatory urbanism, supplemented
by several groundbreaking initiatives
developed in different contexts, but
pursuing identical goals.

7

CARTIER,
ŞCOALĂ ŞI
COMUNITATE
NEIGHBOURHOOD,
SCHOOL AND
COMMUNITY

8

ŞTEFAN GHENCIULESCU

LA BLOC.
CE FEL DE BLOC?
CE MAI E PE LA
BLOC?
PLANIFICAREA, LOCUIREA
ŞI SPAŢIUL PUBLIC
DUPĂ 1989

Voi vorbi în acest text despre modul
cum au evoluat după 1989 ansamblurile de locuințe colective produse în perioada socialistă. Mă voi
concentra asupra a trei categorii,
și anume planificarea urbană și
arhitectura, spațiul public și locuirea
(văzută ca un fenomen social).
Voi începe însă prin a
pune în discuție particularitățile
esențiale ale acestui fond de locuințe
și complexitatea din spatele imaginii
globale.
Despre ce vorbim.
O categorie tare și o suprapunere
de diferențe
„Blocul comunist” e una dintre
cele mai clare și puternice categorii
românești (și, de fapt, din Est); o
categorie arhitecturală și de locuire,
culturală, economică. Reprezintă
astăzi cea mai mare parte a fondului
locuit urban și e un simbol – al unei
perioade, dar și, pentru multă lume,
a locuirii colective, în general.
Ce îl face să fie atât de clar
delimitat? Și ce se ascunde, de fapt,
sub aparenta unitate? În primul
rând, ce definește blocul comunist este modul său de producere.

IN THE APARTMENT
BLOCK. BUT WHAT
KIND OF APARTMENT
BLOCK? WHAT’S NEW
IN THE APARTMENT
BLOCK?
PLANNING, DWELLING AND
PUBLIC SPACE AFTER 1989
I shall approach herein the way the
housing estates built in the socialist
era evolved after 1989. I shall focus,
in particular, on three categories,
namely urban planning and architecture, the public space and housing
(seen as a social phenomenon).
I will start by discussing the
essential characteristics of this housing stock and the complexity behind
the overall picture.
What we are talking about. One
solid category and an overlap of
differences
The “communist apartment block” is
one of the most clear-cut and solid
categories in Romania (and in Eastern Europe, for that matter); it is an
architectural, housing, cultural and
economic category. Today it forms
the largest part of the urban housing
stock and is ultimately a symbol: of
a period, as well as, for many people,
of the concept of collective housing
in general.
What sets it apart so
clearly? And what is hidden beneath
this seeming unity? First of all,
the communist apartment block is
defined by its mode of production.
In a free economy, housing is mainly
9
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Într-o economie liberă, locuirea este majoritar produsă prin inițiativă privată
– individuală, într-o formă de asociere, pentru locuința proprie sau pentru
profit. Administrația generală, locală sau alte instituții pot genera, subvenționa locuire socială, adresată în principiu unor categorii mai puțin favorizate
și, într-o măsură sau alta, decuplate de la legea pieței. Un sistem complex de
interacțiune între client, arhitect, alți proiectanți, constructor și administrație,
prin reglementările și puterea sa de control, generează oraș şi teritoriu.
În socialismul real, statul era urbanist, arhitect, constructor și proprietar majoritar al noilor operații. Majoritar și nu total, pentru că, de fapt, o
bună parte importantă a apartamentelor dintre 1945 și 1989 erau proprietate
personală. Indiferent de forma de proprietate a locuințelor, arhitectura și urbansimul erau parte a unei economii planificate și a marelui proiect de creare
a unei alte societăți. De aceea și termenul de „locuință socială” este impropriu,
pentru că, spre deosebire de Occident, apartamentul de bloc era practic singura posibilitate de ocupare a unei locuințe noi la oraș. Ca atare, doar în acest
tip de societate s-a realizat amestecul de categorii sociale – visul modernist al
aceleiași locuințe pentru toți, care, în societățile liberale, nu a funcționat nici
un moment.
Planificare totală deci, colectivism și egalitarism. Nu doar inițativa
proprie de construire dispare, ci și decupajul tradițional între public și privat
al teritoriului. Apartamentul este al familiei, spațiile din bloc și un perimetru
de 1m în jurul acestuia al celor care îl locuiesc, iar restul terenului este public:
locul tuturor, administrat și controlat de către stat.
Evident, funcțiunile publice au urmat aceeași logică a dirijării. Chiar
dacă, în mod declarativ, ansamblurile nu trebuiau să fie cartiere-dormitor,
de cele mai multe ori nu s-a trecut de satisfacerea funcțiunilor de primă
necesitate – alimentație, servicii uzuale, școli și grădinițe și un număr foarte
redus de echipamente culturale și sportive. Marile funcțiuni care să coaguleze
comunități și să dea urbanitate au fost întodeauna lăsate în urma construirii
de alte locuințe.
Am vorbit de marile caracteristici comune. La o privire doar puțin
mai atentă, masa uniformă de blocuri din perioada socialistă ascunde însă o
suprapunere de diferențe. Diferențe de standard, de exemplu – e cale lungă
între blocurile „de confort sporit” și cele de confort II sau III, chiar dacă substanța majoritară nu face totuși parte din niciuna dintre aceste categorii. Mai
importante sunt creșterea în timp a suprafețelor minimale sau a gradului de
rezistență la cutremure, dar și tipologiile urbane și arhitecturale : intervențiile
până la urmă foarte reduse în România din perioada stalinistă contrastează cu
marile ansambluri moderniste de periferie ale anilor ‘60, urmate de obsesivele
„incinte” din anii ‘70 și ‘80. Un caz foarte tipic pentru România sunt operațiile brutale, tot din anii ‘70 și ‘80 care au schimbat radical centrele orașelor.
De la structurile convenționale din cărămidă la cadre și apoi la
prefabricarea obsesivă, calitatea construcției și a finisajelor a scăzut. Ca
întotdeauna când vorbim de arhitectură, realizarea nu a fost niciodată doar
o proiecție a unui sistem totalitar, ci, în grade diferite, o reflectare a a unei
culturi și a unor atitudini profesionale: în ciuda standardizării, a probleme10
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produced via private initiatives, whether they are individual or associations,
and whether for one’s own dwelling or for profit. The central or local administration or other institutions may generate or subsidise social housing; such is
generally targeted at the less favoured classes, which also tend to elude the law
of the market, to a greater or smaller extent. This complex system of interaction between the client, the architect, other designers, the builder and the
administration, through its regulations and power of control, generates the
city and the territory.
In the socialist regime, the state was the urban planner, the architect,
the builder and the majority owner of the new interventions. It was the majority, and not the full owner, because a large part of the apartments between
1945 and 1989 were privately owned. Irrespective of the form of ownership
over such dwellings, architecture and urban planning were part of a planned
economy and of the grand project of creating a different society. For this
reason the term “social housing” is improper, because, unlike the West, an
apartment in these buildings was practically the sole housing option extended
to one in the city. Consequently, it was only in this type of society that the mix
of social classes actually happened, embodying the modernist dream of the
same dwelling for all, which never materialized in liberal societies.
There you have it, then: total planning, collectivism and egalitarianism. It was not only the private building initiative that disappeared, but
also the traditional lines separating the public territory from the private one.
The apartment belonged to the family, the space in the block and the 1 metre
perimeter around it belonged to the residents, and the rest was public ground:
everybody’s space, managed and controlled by the state.
Naturally, public functions followed the same logic of control. Even
though in theory the housing estates shouldn’t have been dormitory districts,
in practice they rarely did more than fulfil the most basic needs: food, ordinary services, schools and nurseries and a very small number of cultural and
sporting facilities. The larger functions aimed at strengthening the communities and at infusing urbanity always came second to the primary goal of
building more dwellings.
We have mentioned the major common features. However, upon
closer inspection we discover that the uniform mass of socialist-era apartment
buildings conceals an overlap of differences. They are differences in terms of
building standard, such as that between the “increased comfort” blocks and
the 2nd or even 3rd grade ones, albeit that the majority does not fall in either
of these categories. Other more important differences are concerned with
the increase, over time, in the minimal area or in the degree of resistance to
earthquakes, as well as with the urban and architectural typologies. The fairly
modest interventions carried out in Romania during the Stalinist era contrast
with the large modernist complexes erected on the city outskirts in the 1960s
and with the obsessive “enclosures” from the 1970s and 1980s. Romania particularly stands out through the brutal interventions effected in the 1970s and
1980s, which radically altered the city centres.
Over time, during the evolution from conventional brick structures
11
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lor economice și a controlului politic, există blocuri (și cartiere) cu o calitate
arhitecturală și urbană bună, deopotrivă cu foarte multe locuri triste sau chiar
îngrozitoare Toate aceste diferențe aveau să se transforme după 1989 din
situații inevitabile în factori de dezvoltare decalată și în transformări sociale
considerabile.
După 1989. Individualizare, dezagregare, dislocare
După cum bine știm, prăbușirea regimului totalitar a marcat o inversare de
paradigmă urbană: statul s-a retras aproape complet, iar orașul este produs
mai ales prin suma inițiativelor individuale. Acțiunile publice, care, după un
îngheț aproape total, au început să crească în jurul anilor 2000, sunt și ele
disjuncte, țin de motivații tehnice sau electorale. Planificarea, din instrument
autoritar, a devenit o combinație de reglementări ineficiente și de operațiuni
ce urmăresc strict interese private.
Trebuie spus că, spre deosebire de periferia cucerită de noile suburbii
sau de orașul antebelic, cartierele și ansamblurile socialiste nu au suferit decât
schimbări minore ale substanței construite. Nu prea mai era loc de alte clădiri,
iar intervențiile s-au concentrat asupra acoperirii nevoilor imediate (servicii
de tot felul) sau a exploatării terenurilor private ce au supraviețuit sau au fost
redefinite în cadrul ansamblurilor; vila nouă răsărită în mijlocul blocurilor
este imaginea simbolică a revanșei privatului și a lipsei oricărui tip de politică
urbană. În ultimii ani, pe terenurile libere au început să apară în loc de vile
blocuri noi, de această dată rezultatul strict al speculației private.
Probabil că cele mai mari și semnificative operații din cadrul cartierelor socialiste sunt mallurile și marile centre comerciale. Cel puțin în cadrul
Bucureștiului, acestea se află aproape exclusiv în cartiere – într-o poziție mult
mai centrală decât este permisă în majoritatea orașelor europene. Mallurile au
ocupat aproape toate suprafețele de teren rămase libere, tăind pentru multă
vreme șansa unor echipamente de interes public. Aceste surogate de spațiu
public au devenit însă adevăratele centre ale cartierelor și locurile de întâlnire
ale locuitorilor între ei și cu oamenii din centru, suburbii sau alte cartiere.
Ieși în oraș, ieși la mall. Evident, acest ieșit este legat exclusiv de consum și se
întâmplă în spațiul interior protejat; legătura dintre aceste complexe autiste și
contextul lor urban este nulă.
Discuția despre mall ne duce către cea despre spațiu public. Acesta a
urmat aceeași logică a dezagregării și acaparării din restul orașului; doar că, în
marile cartiere, caracterul inițial (și, din punct de vedere administrativ, și actual) de spațiu public global permite observarea fenomenului în stare aproape
pură: locul tuturor a ajuns o combinație de locuri ale cuiva anume sau ale
nimănui: teritorii private protejate, locuri publice inaccesibile (celebrele garduri care blochează complet spațiul verde pe care nu ai voie să calci) și spațiu
rezidual. Locuitorii pun mâna pe ce pot iar primăriile, ce-i drept, din ce în ce
mai prezente, acționează urmărind soluționarea disjunctă a diferitelor probleme: spațiu pentru parcări, locuri de joacă etc. – locuri ce trebuie rezolvate
tehnic, și, eventual, împodobite, însă fără niciun fel de gândire propriu-zis
urbană.
12
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to frames and then on to the obsession with prefabricated materials, the
quality of the buildings and of the finishing diminished. As always in the case
of architecture, the achieved structures were never just a mere projection of a
totalitarian regime; rather, they reflected, to different extents, a particular culture and specific professional views. Despite the standardization, the economic problems and the political control, a number of apartment buildings (and
districts) boast a superior architectural and urban quality, while others leave a
very sad, not to say terrifying, impression. After 1989, these insurmountable
discrepancies were to trigger differences in development and considerable
social transformations.
After 1989. Individualization, Disintegration, Dislocation
As we all know very well, the fall of the totalitarian regime reverted the urban
paradigm: the state withdrew almost completely and left city production to
private entrepreneurs. Public interventions came to a halt and were revived
only post-2000, but in the same disparate fashion, being subject to technical
or electoral considerations. From an authoritarian tool, planning has become
a combination of inefficient regulations and operations strictly pursuing
private interests.
It must be said that, unlike the outskirts invaded by the new suburbia
or the pre-war city, the built fabric of the socialist districts and estates suffered
only minor changes. There was no more room for other buildings, and the
interventions focused on satisfying the most immediate needs (services of all
kinds), or on turning to account the private land plots that had either survived
or had regained a new status, due to their location in between the housing
estates. The new “villa”, infiltrated in between the apartment buildings, is a
symbol of the return of the private initiative, as well as of the utter lack of any
kind of urban planning policy. During the recent years, these villas have been
replaced with new apartment blocks, the strict result of private speculations.
The most significant interventions carried out inside the socialist
districts are probably the malls and the large commercial centres. At least in
Bucharest, these are placed exclusively in the heart of the districts, in a much
more central location than would be allowed in most European cities. The
malls have practically taken up every vacant land plot, suppressing the chance
for public interest facilities for a long time from now on. These surrogates of
the public space have become instead the genuine centres of the districts and
the places of meeting for their residents, with one another and with the residents of the downtown, of the suburbia or of other neighbourhoods. Going
out means going to the mall. Obviously, this going out is exclusively linked to
consumption and takes place in this protected indoor space; the connection
between these autistic complexes and their urban context is non-existent.
A discussion about the malls should lead us to a discussion about the
public space. The latter followed the same logic of disintegration and misappropriation manifest in the rest of the city, only in the larger districts, the
original nature (which, from an administrative perspective, is their current
nature, too) of the global public space allows us to observe the phenomenon
in its almost pure state: everybody’s place has become a combination of places
13
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Evoluțiile sociale se văd cel mai bine în modul în care se transformă
locuințele, precum și poziția acestora pe piața imobiliară. Privatizarea cvasitotală de la începutul anilor ‘90 (prezentă în toate țările post-socialiste, cu
excepția fostei Germanii de Est) a schimbat sensul proprietății și actorii. Intervențiile se fac acum de către proprietari, iar toate apartamentele sunt pe piață.
Colectivismul obligat a fost înlocuit de un individualism, o orgie de interese
individuale care își găsesc cu greu un teren comun. Ansamblurile uniforme
inițiale s-au transformat într-un fel de sate verticale, o juxtapunere de case,
transformate după nevoile, gustul și bugetul proprietarilor.
Dincolo de fragmentare socială și arhitecturală, mixitatea de care
vorbeam mai devreme este pe cale să se schimbe. Fenomenul este puțin
vizibil, și, după știința mea, în continuare nu există dovezi sociologice ale
acestei mișcări. Însă așa cum deja toată lumea știe, metrul pătrat de apartament socialist variază enorm. Dincolo de „îmbunătățiri”, etaj etc. sunt vitale
în acest sens vechimea (mai ales din perspectiva rezistenței la cutremure) și
poziția cât mai centrală. O cartare a prețurilor pe diferite zone și compararea acesteia cu accesibilitatea acestora într-un studiu realizat de către Space
Syntax și integrat în studiul Magic Blocks din 2009 (disponibil azi în variantă
digitală) arăta o corelare directă între acești doi factori, precum și o accelerare
a diferențierii. Criza a făcut să scadă mult mai rapid prețurile în zonele exterioare față de blocurile din centru.
Această evoluție arată o evidentă concentrare a categoriilor sociale
mai favorizate către centru, zonele accesibile și/sau cu un context peisajer valoros. Desigur, de multe ori, această mobilitate este doar o etapă către locuința
dintr-un bloc nou sau o casă de suburbie. Însă nu aceasta ne interesează aici,
ci semnele începutului unui proces de ghetoizare discretă. De obicei, ghetoizarea este legată (mai ales în Europa) de locuirea socială. Aici pare să avem o
lentă degradare în context privat. Suntem, evident, foarte departe de situațiile
dezastruoase din anumite periferii metropolitane europene, însă procesul de
sărăcire a periferiei este cât se de poate de îngrijorător. Mai ales că absolut
niciunul dintre programele de investiții, reabilitare sau strategie urbană nu ia
în seamă fenomenul.
Dacă vorbeam de reabilitare, atunci reabilitarea termică este fără
îndoială principala temă legată de blocuri în ultimii ani. Milioane de metri
pătrați de fațadă au primit o haină de polistiren. Nu am loc aici pentru a discuta pe larg acest fenomen. Pe de o parte, avem de-a face cu o evoluție în masă
de la măsuri strict individuale la acțiuni comune ale asociațiilor de proprietari. Pe de altă parte, felul în care se face este discutabil, și, în anumite privințe,
clar distructiv. Astfel, reabilitarea nu este una complexă (care să cuprindă și
instalații, echipări, structură acolo unde este cazul, eventuale reconfigurări
și, într-un mod integrat, spațiul public), ci se reduce la polistirenizare. Mai
departe, procesul, gândit ca o colaborare între proprietari, administrația
națională și cea locală s-a transformat, din motive de politică populistă, într-o
subvenționare aproape totală a acestor operații: proprietarii primesc astfel un
cadou, asupra căruia nu mai au niciun control. Și din aceste motive, operațiile
s-au cantonat la un nivel de minimă calitate, iar problemele de adaptare la
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belonging to someone or to nobody in particular, private protected territories, inaccessible public places (the famous fences which completely block
the green area on which one is not allowed to step), and residual spots. The
residents grab whatever they can, and the city halls, which are beginning to
make their presence felt, monitor the separate resolution of various problems – parking spaces, playgrounds etc. – from a strictly technical, possibly
ornamental, standpoint, but fail to display any kind of genuine urban vision.
Social developments are best understood when observing the way
the dwellings transform, as well as their position on the real estate market.
The quasi-complete privatization from the early 1990s (present in almost
all post-socialist countries, except for former East Germany) changed the
meaning of property and its actors. The interventions are now carried out by
the owners, and all the apartments are on the market. Forced collectivism has
been replaced by individualism, an orgy of individual interest which can barely find some common ground. The original uniform estates have transformed
into some sort of vertical villages, a juxtaposition of houses according to the
needs, taste and budget of their owners.
Beyond the social and architectural fragmentation, the mix referred
to above is about to change. The phenomenon is not extremely visible and, to
my knowledge, there still isn’t any sociological evidence of this trend. However, it is common knowledge that the price for one square metre of a socialist
apartment can vary enormously. Apart from the “improvement works”, the
floor etc., what counts the most is its age (especially from the perspective of
resistance to earthquakes) and its location, i.e. its proximity to the city centre.
A mapping of the prices according to area and a comparison thereof with
their accessibility, in a study made by Space Syntax and integrated in the Magic Blocks study from 2009 (currently available in a digital version) showed
a direct correlation between these two factors and an intensification of the
differentiation. The crisis has led to a more rapid decrease in the prices of the
apartments located in the more remote areas, compared with the prices of the
downtown apartments.
This development clearly attests to the obvious concentration of the
more favoured social classes in the city centre, in the more accessible areas
and/or in a more favourable landscape setting. More often than not, this
mobility is just a temporary phase toward a new dwelling in a new residential
building or suburbia house. However, this does not form the subject matter
of our article. What concerns us, instead, is this inception of a process of discrete ghettoisation. Ghettoisation, especially in Europe, is usually associated
with social housing. In this case, we are apparently dealing with a slow decay
happening in a private context. We are obviously very far from the disastrous
situations experienced by certain European urban peripheries, but the phenomenon of impoverishment occurring on the fringes of the city is nevertheless worrying, especially that none of the investment, rehabilitation or urban
strategy programs seems to be aware of it.
When it comes to rehabilitation, the main topic of discussion in recent years has undoubtedly been the thermal retrofitting of buildings. Millions
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situații diferite, rezistență în timp, calitate arhitecturală etc. au fost complet
eludate. Cred că s-a creat astfel o imensă problemă de sustenabilitate. Dincolo
de aceasta, în câțiva ani s-a reușit distrugerea aproape completă a identității
arhitecturale a acestor ansambluri. Acest lucru a fost posibil și datorită unei
lipse complete de valorizare din partea societății a „arhitecturii comuniste”.
Lipsa de caracter a unei mari părți a acestui fond și legarea ei de regimul
totalitar care l-a produs a determinat o imagine globală, în care exemplele
de valoare au fost complet ignorate. Dincolo de estetică, este vorba, în opinia
mea, de o pierdere culturală și de memorie istorică considerabilă.
La bloc în secolul XXI
E clar că avem de-a face cu un fond de locuințe uriaș, cu o imagine proastă și
cu probleme considerabile. Și totuși, ansamblurile de blocuri nu sunt un fel
de organism malign în mod omogen, ci mai degrabă reprezintă o multitudine
de situații, uneori cu valori arhitecturale și ale locuirii remarcabile. În ceea ce
privește densitatea, de exemplu, văzută ca un element esențial al sustenabilității, mai ales când este cuplată cu păstrarea unor spații verzi considerabile,
marile cartiere din jurul Bucureștiului, de pildă, sunt mai bune decât noile
suburbii. Cartierele reprezintă încă o rezervă de spațiu și o resursă de dezvoltare. Locuințele sunt pe piață și au o valoare economică. Există încă un
echilibru al populației pentru care țări mult mai dezvoltate ne-ar putea invidia, și, în mult cazuri, se constată o identificare a locuitorilor cu cartierul lor.
Trebuie în mod clar lucrat la o abordare globală, care să nu se rezume
la rezolvări tehnice și la aspecte parțiale. Degradarea construcțiilor și creșterea
disparității sociale este încă lentă și discretă, însă va deveni o problemă explozivă ce nu poate fi lăsată pur și simplu în grija pieței. Ne-ar trebui politici
de reabilitare, care să integreze inclusiv spațiul public dintre blocuri și injecția
de funcțiuni comunitare. Astfel de operații ar contribui enorm la calitatea
vieții și, de fapt, la prezervarea și creșterea valorii economice. Și - ceea ce nicio
autoritate nu va face – avem nevoie de acțiuni permanente de tip bottom-up
care să ajute la construirea unui spirit comunitar și participativ.
„Împreună, la bloc”. Cred că cele prezentate în această carte sunt
exemple foarte bune exact în această privință.
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of square metres of facades have received a polystyrene coat. I cannot enlarge
upon this topic here; let us note, though, that on the one hand there has been
a mass evolution from strictly individual actions to common actions carried
out by the owners’ associations, while on the other hand, the way in which this
rehabilitation is carried out is questionable, and, in some respects, clearly destructive. This is no proper renovation (which would also encompass the installations, the facilities, the structure, where applicable, and would involve reconfigurations and the integrative renovation of the public space, as well), but rather
a “polystyrenization”. Further, the process, conceived as a collaboration between
the owners, the national and the local administration, has ended up, due to
populism, subsidising such interventions almost in their entirety. Thus, the
owners receive a gift over which they have no control. For this reason, the works
do not go beyond the minimum level of quality, while any issues of adaptability,
resistance over time, architectural quality etc. have been completely overlooked.
In my opinion, an immense case of sustainability has thus arisen. That aside, we
should also note that in a couple of years only, the architectural identity of these
estates has been almost wiped out. This has also been facilitated by the disdain
applied by our society to “communist architecture”. The lack of character of the
majority of this housing stock and its relationship with the totalitarian regime
which produced it has engendered a global picture in which the more valuable
instances have been completely ignored. Beyond aesthetics, this involves, in my
opinion, a considerable loss in culture and historical memory.
In the Apartment Block in the XXIst Century
Clearly, we are dealing with a huge housing stock “benefitting” from a poor
image and facing considerable issues. Still, these sets of apartment blocks are
not universally malignant; rather, they are a conglomerate of instances: some of
them possess remarkable architectural and housing value. In terms of density,
for instance, seen as an essential element of sustainability, especially when associated with the preservation of very large green areas, the big districts around
Bucharest are better than the new suburbs. These districts still represent a reserve of space and a resource for development. The dwellings are on the market
and possess economic value. The balance of the population therein is enviable
when compared to that of other countries, and in many cases, the residents
identify with their district.
There is obviously great need for an overall approach, which should
not be restricted to technical solutions and partial matters. The decay of the
buildings and the rising social disparity are still slow and barely noticeable;
however, they are about to become a major problem which cannot be simply
abandoned in the hands of the market. We need to put in place rehabilitation
policies which will equally integrate the public space in between the apartment
blocks and will create community facilities. These interventions would contribute significantly to a rise in the quality of life and, ultimately, to the preservation
of ad increase in economic value. And we also need something that no authority
will ever engage into, namely permanent bottom-up actions to help build a community-based, participatory spirit.
“Together, in the apartment block”. It is a statement perfectly illustrated
by the project featured in this book.
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CARTIERUL
DINTRE PERGOLE ȘI
MALLURI

THE
NEIGHBOURHOOD
BETWEEN PERGOLAS
AND MALLS

Primul deceniu postsocialist a fost
dominat de explozia de trupe hiphop care au conferit cartierului o
iconicitate închegată din convulsiile
nevrotice ale universului „tranziției”,
marcată de disoluția comunitară
care-i separa pe șmecheri și fraieri în
peisajele postindustriale din spatele
blocurilor gri. Între timp blocurile
gri au fost polistirenizate și colorate
compulsiv în culori vii, iar mallurile
și somptuoasele clădiri de birouri
au luat locul majorității platformelor industriale. Trupele hip-hop au
dispărut sau, în orice caz, au devenit
irelevante și odată cu ele și cartierul
a fost evacuat din imaginarul textelor muzicale cu mesaj social. Găsesc
relevantă această dispariție toponimică pentru metamorfoza reală
a universului social luat în discuție.
Pe de altă parte, nu-mi
propun să răspund, în acest text,
la întrebarea dacă mai avem sau
nu cartiere în București așa cum
am făcut-o cu alte ocazii, ci mai
degrabă să ilustrez câteva dintre
transformările spațiilor care s-au
regăsit în imaginarul colectiv în
această definiție, într-o formulă
larg acceptată. Accentele polemice

The first post-socialist decade witnessed an explosion in the number
of hip-hop bands which, amid the
neurotic convulsions of “transition”,
turned the neighbourhood into an
icon marked by the community dissolution between the wise guys and
the losers, against a post-industrial
landscape strewn with grey apartment blocks. In the meantime, the
grey blocks have been coated with
polystyrene and painted compulsively in bright colours, while most of
the industrial platforms have made
room for malls and sumptuous
office buildings. The hip-hop bands
have vanished or, at any rate, have
become irrelevant, and along with
them, the neighbourhood itself has
been evicted from the imaginary
of the musical texts carrying social
messages. This toponymic disappearance is relevant, to me, for the
actual metamorphosis of the social
universe discussed herein.
On the other hand, I do
not intend to provide an answer to
the question whether we still have
neighbourhoods in Bucharest or not,
like I did on other occasions. Rather,
I wish to illustrate a wide range of
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space transformations which were accepted in the collective imaginary under
this definition. Any polemic undertones are fully assumed and are meant to
bring a necessary contribution to recent discussions on the factors which disassembled and reassembled the landscapes of post-socialist neighbourhoods.
I shall try, therefore, to put these transformations into a relationship with the
space production and the political economy of the urban development which
governed them and to spell out those elements which diminish the morphological consistency of the neighbourhood. In doing so, I shall refer to a set of
established definitions and shall assume any limitations springing from the
organicity of some of these transformations (or from pre-established schemes,
for that matter)1.
Considering that the economic geography of Bucharest, during
the socialist period, was dominated by the large industrial platforms which
absorbed a large part of the population of our capital city, and which had
been endowed with residential estates meant for the integrated sheltering
(through a planned coordination between housing, work and consumption)
of this labour force, the disintegration and spatial and social re-signifying of
these production centres played a crucial role – and, undoubtedly, the most
important one – in redefining the urban proximal landscape. Liviu Chelcea2
argues that the former industrial areas acquire new spatial meanings for various actors; the real estate companies “associate the factories to an ecology of
absence and less to a topography of urban memory”, while heritage specialists
attach aesthetic value to them. As for the creative class, factories and industrial ruins amount to new sources of visual innovation. The gradual disappearance of industrial artefacts has been followed by the emergence of a new range
of recurrent functionalities (housing estates, malls or office buildings),usually
grafted on the transport infrastructure intended to carry the labour force
towards the industrial platforms. On the other hand, “industry is reinserted in
a wide variety of cultural spaces, like a metaphor, a museified artefact, cultural
distinction (the alternative cultural space)” (idem.).
The same goes for Bucharest’s neighbourhoods: the more they are
deprived of their specificity, via aseptic reconfigurations, the more intense is
their conversion into cultural effigies, by the urban flâneurs, or into ways of
communalising the spaces intended for consumption: “From your neighbourhood”, “At a stone’s throw”, “The shop in my neighbourhood”.
The commercial premises on the ground floors of blocks have been
endowed, in the last decade, with bank agencies, exchange offices, pawn
shops, pharmacies, clothes shops etc. For instance, along the one and a half
kilometre route stretching between 1 Mai Square and Chibrit Square, there
are between 15 to 30 places of business of each of the kinds described above,
while agri-food markets have become annexes to supermarkets (in the vicinity
of the abovementioned squares there are no less than 5 supermarkets). The
surge in malls and supermarkets and the specific changes they trigger in the
vicinities have intensified the fragmentation of potentially communal spaces.
The small informal economy evoked by Bucharest residents as an important
element in the landscape of daily proximal practices is nowadays targeted by

1 Among these:
1. The Park and
Burgess’s theory
(1925) on neighbourhoods as “natural areas”, where
people share
similar social characteristics when
subjected to the
same ecological
pressures; 2. their
ideal projection,
in the wording of
Jane Jakobs (1961):
small-size community, attached to an
elementary school,
small proximity
shops and at least
one community
centre whose continuity depends
on the larger or
smaller degree
of formal and
informal self-governance; 3. the
neighbourhoods
as ways in which
the individuals
make themselves
familiar with the
social environment
where they know
they are more or
less recognized
(Mayol 1994).
2 Liviu Chelcea.
2008. Bucureștiul
postindustrial.
Memorie, dezindustrializare și
regenerare urbană.
Bucharest: Iași,
p. 361
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1 Printre acestea:
1. teoria lui Park și
Burgess (1925) a
cartierelor ca „zone
naturale”, zone
în care oamenii
împărtășesc caracteristici sociale
similare, când
aceștia sunt supuși
acelorași presiuni
ecologice; 2.
proiecția lor ideală
în formularea
instaurată de Jane
Jakobs (1961):
comunitate de
mici dimensiuni
legată de o școală
elementară, de
mici magazine
de proximitate și
măcar de un centru
comunitar a cărei
perpetuare ține de
gradul mai mare
sau mai mic de
autoguvernare formală și informală; 3
cartierele ca forme
de familiaritate a
indivizilor cu mediul social în care
aceștia știu că sunt
mai mult sau mai
puțin recunoscuți
(Mayol 1994).
2 Liviu Chelcea.
2008. Bucureștiul
postindustrial.
Memorie, dezindustrializare și
regenerare urbană.
București: Iași,
p. 361
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sunt asumate și încearcă să aducă o contribuție necesară la discuțiile recente
despre factorii care au dez- și re-asamblat peisajele cartierelor postsocialiste.
Voi încerca, prin urmare, să pun aceste transformări în relație cu producția de
spațiu și economia politică a dezvoltării urbane care le-a guvernat și să surprind o serie de elemente care diminuează consistența morfologică a cartierului, plecând de la raportarea la un set de definiții clasice și asumând limitele
organicității (deci și ale schemelor prestabilite) ale unora dintre acestea1.
Dacă luăm în considerare faptul că geografia economică a Bucureștiului în perioada socialistă era dominată de marile platforme industriale
care absorbeau o mare parte a populației capitalei și care au fost dantelate cu
ansambluri rezidențiale menite să adăpostească integrat (prin planificarea
coordonării dintre locuire, muncă și consum) această forță de muncă, dezintegrarea acestor centre de producție și resemnificarea lor spațială și socială
au avut o importanță dramatică – fără îndoială cea mai importantă – pentru
redefinirea peisajului urban de proximitate. Liviu Chelcea2 argumentează că
fostele spații industriale capătă noi semnificații spațiale pentru actori diferiți;
în timp ce firmele imobiliare „asociază fabricile unei ecologii a absenței și mai
puțin unei topografii a memoriei urbane”, pentru specialiștii în patrimoniu
acestea capătă dimensiuni estetice, iar pentru clasa creativă fabricile și ruinele
industriale materializează noi surse de inovare vizuală. Dispariția treptată a
artefactelor industriei este urmată de amplasarea unei game de funcționalități
recurente (ansambluri rezidențiale, malluri sau clădiri de birouri), grefate de
obicei pe infrastructura de transport proiectată să transporte forța de muncă
spre platformele industriale. Pe de altă parte „industria este reinserată în
spații culturale dintre cele mai diverse, ca metaforă, ca artefact muzeificat, ca
distincție culturală (spațiul cultural alternativ)” (idem.).
Cam la fel stau lucrurile și cu cartierele bucureștene: cu cât li se
știrbește mai mult din specific prin reconfigurări aseptice, cu atât încep să fie
transformate în efigie culturală de flaneurii urbani sau în formă de comunitarizare a spațiilor de consum: „De Cartier”, „La doi pași”, „Magazinul cartierului meu”.
Spaţiile comerciale de la baza blocurilor au fost populate în ultimul
deceniu cu unităţi bancare, exchange-uri, amaneturi, farmacii, magazine vestimentare etc. De exemplu, pe traseul Piaţa 1 Mai – Piaţa Chibrit – cca 1 km şi
jumătate distanţă – aproape fiecare dintre tipurile de agenţi economici amintiţi este reprezentat între 30 şi 15 puncte de lucru, iar pieţele agroalimentare
au devenit anexa supermarketurilor (cele două pieţe amintite se învecinează
cu nu mai puţin de 5 supermarketuri). Apariţia unui număr impresionant
de malluri și supermaketuri şi modificările specifice pe care acestea le aduc
vecinătăţilor au accentuat procesul de fragmentare a spaţiilor cu potenţial comunitar. Mica economie informală, evocată de locuitorii cartierelor bucureștene ca element important în peisajul practicilor cotidiene de proximitate,
este astăzi ținta predilectă a hărniciei poliției locale în lupta cu pătrunjelul
nefiscalizat.
Pe de altă parte, să amintim aici că și compoziția socială a câtorva
cartiere a fost reconfigurată de nelipsitele procese de gentrificare care au dus
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the industrious local police fighting the tax evading parsley vendors.
On the other hand, we should also note that the social composition of several neighbourhoods has been reconfigured by the omnipresent
gentrification, as a result of which the better located urban areas which used
to be occupied by low-income families are being taken up by the much more
affluent representatives of the middle class.
I shall bring forward for discussion one of the few studies – Bucharest Barometer – conducted by the School of Political Sciences (SNSPA) in
2004 regarding people’s perceptions concerning the reconfiguration of the
urban landscape in post-socialist Bucharest’s neighbourhoods and which I
find relevant for its connection with the methodology and findings of a more
recent survey, Cartier de București (Neighbourhood of Bucharest), conducted by Komunitas Association. Let me set out below several findings of this
barometer, as commented upon by Vintilă Mihăilescu in the introductory
section of the volume Of, Bucureștii mei…3:
- The feeling of affiliation. It is interesting to note, in this respect, that
between 70% and 80% of the respondents to our questionnaire characterise
the city on the whole by using terms such as “poverty”, “misery”, “disorder”,
“uncivilised”. On the other hand, 76% of the people who live here declare
themselves content or very content with the neighbourhood in which they
live. So there is, apparently, a certain perception of the neighbourhood as
“different” from the rest of the city and a certain vague attachment to one’s
neighbourhood of residence;
- Territoriality. However, when attempts are made to specify this
affiliation in more detail, the representation of the neighbourhood becomes
vague, and sometimes even contradictory. The feeling of affiliation appears
to be a reaction to the space of the city at large, rather than affiliation to a
socially defined and specific territory and a space. The perception and spatial
definition of a neighbourhood usually turn out to be extremely difficult matters. In most cases, we are dealing with a merely spatial location according to
administrative (Militari, Băneasa, etc.) or symbolical criteria (a well-known
street, an important market, a landmark building etc.). Territoriality often
becomes a topological, rather than a topographic issue, following the various
daily routes along smaller or bigger distances, rarefied or concentrated in a
proximity space. […]
- Daily practices. These are central to the birth of an urban community in a neighbourhood. They imply a relative convergence of the interests and
tastes of the residents of a proximity space and residential continuity in an
area. From this standpoint, communist homogenisation can be regarded as an
advantage, compared with the general trend towards ghettoisation, manifest
in all the big cities worldwide; on the other hand, it renders almost impossible
the co-existence in the neighbourhood of residents with opposite social backgrounds and with inevitably different tastes and habits. Also, daily neighbourhood practices are related to the existence of certain “nodes” in the daily trip
networks (the neighbourhood store, the neighbourhood pub, the neighbourhood school, parks and leisure areas etc.). Of all these, only the small shops

3 Vintilă Mihăilescu
(coord.). 2005. Of,
Bucureștii mei. Bucharest: Paideia
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3 Vintilă Mihăilescu
(coord.). 2005.
Of, Bucureștii mei.
București: Paideia
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la transformarea perimetrelor urbane mai bine amplasate și ocupate de familii
cu venituri scăzute în arii ocupate de reprezentanți ai clasei de mijloc, cu posibiliăți financiare mai ridicate.
În continuare voi aduce în discuție una dintre puținele cercetări Barometrul Bucureștiului, realizat de Facultatea de Științe Politice SNSPA în
2004 - care au vizat percepții legate de procesele de reconfigurare a peisajelor
urbane ale cartierelor Bucureștiului postsocialist, pe care o găsesc relevantă
prin raportarea la metodologia și rezultatele studiului recent, „Cartier de București”, întreprins de Asociația Komunitas. Redau mai jos câteva rezultate ale
acestui barometru comentate de Vintilă Mihăilescu în introducerea volumului
“Of, Bucureștii mei…”3:
- Sentimentul de apartenenţă. Este interesant de remarcat, în acest
sens, că între 70 şi 80% dintre respondenţii la chestionarul nostru caracterizează oraşul, în ansamblul său, prin termeni precum „sărăcie”, „mizerie”,
„dezordine”, „lipsă de civilizaţie”. Pe de altă parte, 76% dintre ei se declară
mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de cartierul în care locuiesc. Există deci, se
pare, o anumită percepţie a cartierului ca fiind „altfel” decât restul oraşului şi
un anumit sentiment de ataşament difuz la cartierul în care se locuieşte.
- Teritorialitate. Când se încearcă însă o precizare a acestei apartenenţe, reprezentarea cartierului devine confuză, iar uneori de-a dreptul
contradictorie. Sentimentul de apartenenţă apare mai degrabă reactiv, prin
comparaţie cu spaţiul oraşului în genere, decât ca apartenenţă la un teritoriu şi spaţiu social delimitate şi particulare. Percepţia şi delimitarea spaţială
a cartierului se dovedesc a fi, de regulă, o problemă extrem de dificilă. În
cele mai multe cazuri este vorba doar de o amplasare spaţială administrativă
(Militari, Băneasa, etc.) sau simbolică (o stradă cunoscută, o piaţă importantă,
o construcţie emblematică etc.). Teritorialitatea capătă adesea un aspect mai
degrabă topologic decât topografic, urmând diversitatea traiectoriilor cotidiene pe distanţe mai mici sau mai mari, rare ori concentrate într-un spaţiu de
proximitate. […]
- Practici cotidiene. Acestea sunt elementul central care concurează
în cea mai mare măsură la procesul de formare a unei comunităţi urbane de
cartier. Ele presupun o relativă convergenţă a intereselor şi gusturilor locuitorilor unui spaţiu de proximitate şi o anumită continuitate locativă în zonă.
Din acest punct de vedere, omogenizarea comunistă poate fi privită ca un
avantaj în raport cu tendinţele generale de ghetoizare ce apar în toate marile
oraşe ale lumii, dar face aproape imposibilă convieţuirea de cartier a unor
locatari din cele mai diferite categorii sociale, cu gusturi şi obişnuinţe inevitabil foarte diferite. Pe de altă parte, practicile cotidiene de cartier sunt legate
şi de existenţa unor „noduri” ale reţelelor de deplasări cotidiene (magazinul
de cartier, cârciuma de cartier, şcoala de cartier, parcuri şi zone de agrement
etc.). Dintre toate acestea, singurele care au reapărut par a fi micile magazine,
care s-au adaptat clientelei locale, care vând adesea „pe credit” şi unde au loc
minime practici de socializare. […]
- Participare. „Cartierizarea”, ca să spunem aşa, nu poate apărea
în lipsa unei minime conştiinţe de apartenenţă la un spaţiu particular şi a
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seem to have re-emerged and to have adjusted to their local customers; they
often sell “by credit” and witness minimal socialising practices. […]
- Participation. “Neighbourhooding”, so to speak, cannot occur in
the absence of a minimal awareness of belonging to a particular space and
of an explicit desire to preserve, salvage or possibly change this peculiarity.
It implies, therefore, a minimal collective involvement or participation in
the neighbourhood’s life, in its renovation and development according to
the common interests of its residents. Participation, in its various associative
forms, is therefore the elementary form in which private individual interests
concur to give rise to a shared interest, covering a specific territory. […]
With a few exceptions, arising from the recent dynamics which has
continued to alter Bucharest’s urban fabric in the period between the two
research projects discussed, the feeling of affiliation, like the feeling of reactive
territoriality (permanently related to the centre of the city) – accompanied by
a reduced amount of proximity practices – is structured according to the same
statistical coordinates: most of the interviewed people pronounce themselves
dissatisfied with the city on the whole, but satisfied with and attached to the
neighbourhood where they live. It does not appear to be a coincidence that
the largest percentage of city dwellers who declare themselves happy with
their neighbourhood is in Tineretului, in the proximity of the city centre,
where most go for leisure purposes.
One of the recurring grievances identified during the research
project Cartier de București was the lack of parking places and, reversely, the
excessive car congestion of sidewalks and green spaces, derived from the
surge in the automobiles running through the city (almost 1,200,000) from
the mid-2000s until present, against the aggressive expansion of crediting4.
Ștefan Guga argues that the geographical structuring and the pace of this
hyper-congested traffic are but inherent consequences of the “sharpening of
the unequal spatial development – a process which, in the end, is nothing
but the geographical expression of the mounting social inequalities” (idem.).
If we review the astronomical figures allocated in the last decade, we realise
that the political and economic importance of the infrastructure relating to
private mobility has led to a genuine ideological structuring of traffic, and has
led to privileged forms of urban citizenship in Bucharest. The radical version
of this feverish process implied expropriations, evictions, and, finally, the
disintegration of small size neighbourhoods, as was the case with the Buzești
area (to make room for Uranus avenue) and the Basarab railway station area
(to construct the Basarab Passageway), in respect of which Adrian Deoancă
remarked5 that they implied the destruction of the previous spatial arrangements in order to locate the new infrastructure elements.
Another important component of social neighbourhood life in
socialism, the infrastructure for sports in the open air or in a gym, in particular, and most of the leisure spaces in Bucharest, in general, have been commodified and transformed into thriving businesses in the last 10 years. Sports
practised free of charge, as a way of socialising, somewhere in the proximity
of the blocks, have disappeared, leaving behind the option of bodybuilding

4 Ștefan Guga.
2010. The Political
Economy of Traffic
Congestion: System,
Lifeworld and
the Production of
Space. Doctoral dissertation defended
at Central European University,
Budapest.

5 Adrian Deoancă.
2012. Economia
politică a Bulevardului Uranus.
Gentrificare și
acumulare prin
deposedare în zona
Buzești-Berzei din
București. Doctoral
dissertation, National School of Political Studies and
Public Administration, Bucharest.
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5 Adrian Deoancă.
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Gentrificare și
acumulare prin
deposedare în zona
Buzești-Berzei din
București. Lucrare
de dizertație –
Școala Națională
de Studii Politice
și Administrative,
București.

24

dorinţei explicite de a păstra, salva sau eventual schimba această particularitate. Ea presupune deci o minimă implicare, participare colectivă la viaţa de
cartier, la amenajarea şi dezvoltarea acestuia în conformitate cu interesele comune ale locuitorilor. Participarea, în diversele sale forme asociative, este deci
forma elementară în care interesele private, individuale, se federează într-un
interes comun arondat teritorial. […]
Cu câteva excepții date de dinamici recente care au continuat să
transforme țesutul urban bucureștean în intervalul dintre cele două cercetări
luate în discuție, sentimentul de apartenență, la fel și cel de teritorialitate
reactivă (raportată în permanență la centrul orașului) – cu o serie redusă de
practici de proximitate – se structurează pe aceleași coordonate statistice:
majoritatea interlocutorilor se declară nemuțumiți de oraș, în ansamblu, dar
mulțumiți și atașați față de cartierul în care locuiesc. Pare să nu fie o coincidență faptul că cel mai mare procent de locuitori care se declară mulțumiți de
cartierul lor se regăsește în cartierul Tineretului, aflat în proximitatea centrului orașului, unde majoritatea merg pentru loisir.
Unele dintre nemulțumirile recurente identificate în perioada desfășurării cercetării Cartier de București au fost lipsa parcărilor, dar și, în sens
invers, ocuparea excesivă cu mașini a trotuarelor și a spațiilor verzi, derivată
din explozia numărului de vehicule care populează orașul (circa 1.200.000)
de la jumătatea anilor 2000 și până astăzi, în contextul expansiunii agresive
a creditării4. Ștefan Guga argumentează că structurarea geografică și ritmul
traficului hiperaglomerat sunt rezultate inerente ale „accentuării masive a
dezvoltării spaţiale inegale – proces care, până la urmă, nu e altceva decât
expresia geografică a creşterii inegalităţilor sociale” (idem.). Dacă ne uităm
pe sumele astronomice alocate în ultimul deceniu, importanța politică și
economică a infrastructurii mobilității private a dus la o adevărată structurare
ideologică a traficului, instaurând în București forme privilegiate de cetățenie
urbană. Varianta radicală a acestui proces febril a presupus exproprieri,
evacuări și, în cele din urmă, dezasamblarea unor cartiere de mici dimensiuni, cum s-a întâmplat în zona Buzești (în vederea construirii bulevardului
Uranus) și în zona gării Basarab (pentru construirea Pasajului Basarab) despre
care Adrian Deoancă nota5 că au implicat distrugerea aranjamentelor spaţiale
anterioare pentru amplasarea elementelor noi de infrastructură.
O altă componentă importantă a vieții sociale de cartier din perioada socialistă, infrastructura de practicare a sportului în aer liber sau în
sală, în special, și majoritatea spațiilor de agrement din București, în general,
au fost comodificate și transformate în businessuri înfloritoare în ultimii 10
ani. Sportului practicat gratuit, ca formă de socializare undeva în proximitatea
blocurilor, i-au mai rămas cîteva instalații de bodybuilding răsfirate discret
prin parcurile-tip asamblate din elemente de plastic colorat sau alergatul pe
alei. Este, de altfel, simptomatic pentru economia politică a dezvoltării urbane
faptul că primăriile privilegiază industria peisajului, în scenografiile căreia
sunt investite sume astronomice cu rezultate de foarte multe ori aberante: pergole pe trotuare pe care nu cresc plante, căldări cu copaci depozitate pentru
eternitate pe straturile verzi sau agresivele gărdulețe din fier zincat, în de-
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with the help of the equipment strewn discretely through the standardized
parks made of coloured plastic parts, or of running on the alleyways. It is,
in fact, characteristic of the political economy of urban development that
town halls privilege the landscape industry, in the scenography of which they
invest astronomical amounts, with mainly aberrant results – pergolas on arid
sidewalks, tree cauldrons deposited for eternity on the green spaces or the
aggressive little zinc-coated wrought iron fences – to the detriment of sports6.
In relation to these fences (appropriately referred to as henhouses by a friend
of mine), whoever laments the monochrome, repetitive-bordering-on-obsessive landscapes of the socialist era (forgetting about the omnipresent hedge),
probably suffers from much more painful nightmares these days.
I shall end the list of elements which redraw the cultural consumption territory and practices in post-socialist neighbourhoods by recalling the
fast disappearance of neighbourhood cinemas and summer gardens – evoked
by the interlocutors in both research projects (SNSPA 2004 and Komunitas
2014) – another trait in this landscape where anything pertaining to entertainment seems to have been absorbed by the city centre (where some cinemas
have survived with great difficulty) and malls. Under the circumstances, the
static, strictly residential traits of the socialist dormitory neighbourhoods have
become even more pointed, as their potential for interaction and association
is dwindling away: “[...] beyond any possible morphological unity of the space
(deemed to be one of the usual characteristics of a neighbourhood), as far as
the structuring as a social space is concerned we do not find nowadays all the
networks which used to ensure social and spatial cohesion. Furthermore, in
the case of Bucharest, the absence of the associativity phenomena between
the vicinity structures is a chronic trait. Apart from the associations of block
apartment owners […] no other form of association based on vicinity seems
to be emerging”. (Ioana Tudora 2009)7
Overcoming the scepticism of these prospects, rightfully fed by Bucharest residents’ apparently general, resigned withdrawal in their own small
space of personal comfort8, several community organisation and activation
initiatives have begun to emerge in the last five years, ranging from applied
social research actions focused on the public space utilization practices to the
organisation of events intending to activate the public space from a community perspective. We can illustrate with almost 20 initiative groups organised
with the support of The Resource Center for Public Participation (CeRe)
who have become active players in the making of decisions concerning local
communities9; the community events and the Mobile Urban Accumulator
deployed as part of the “Urban Spaces in Action” project, carried out between
2014-2015 by Komunitas Association and studioBASAR in partnership with
tranzit.ro and ArtWe. The success of these, as well as similar, initiatives has
depended largely on a radical change of the interaction paradigm with these
groups, to which the community activation projects are proposed, and this
has meant more grassroots research and the materialization of local answers
into solutions to the problems or projects “subordinated to a shared interest
covering a specific territory”, in the words of Vintilă Mihăilescu, referred to
above.

6 Let me illustrate
here with a story
about a meeting of
the owners’ association, in a block
from the Domenii
neighbourhood,
in which the then
mayor of that
sector, Andrei Chiliman, informed the
tenants that the
money allocated to
a public swimming
pool for the children in the neighbourhood would
be reassigned for
investments in
urban furniture.

7 Ioana Tudora.
2009. La curte.
Grădină, cartier și
peisaj urban în București. Bucharest:
Curtea Veche.
8 Mircea Kivu.
2015. Interviewed
by Loreta Budin in
Cetățenește-te! Cere
orașul înapoi!

8 The refurbishment and conversion of the former
cinema Favorit into
a cultural centre,
the replenishment
and development
of the Circus Park,
the halting of
illegal constructions etc.
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7 Ioana Tudora.
2009. La curte.
Grădină, cartier și
peisaj urban în București. București:
Curtea Veche.
8 Mircea Kivu.
2015. Intervievat
de Loreta Budin în
Cetățenește-te! Cere
orașul înapoi!
9 Reabilitarea și
transformarea fostului cinematograf
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trimentul sportului6. Apropo de gardurile zăbrelite de fier zincat (pe care un
amic le indexa inspirat garduri-coteț), cine deplânge peisajele monocrome și
repetitiv-obsesive ale perioadei socialiste (și uită omniprezentul gard viu din
acea perioadă) are, probabil, astăzi coșmaruri mai contondente.
Voi încheia lista elementelor care redesenează teritoriul și practicile de consum cultural din cartierele postsocialiste amintind de dispariția
accelerată a cinematografelor de cartier și a grădinilor de vară – evocate de
interlocutorii din ambele cercetări (SNSPA 2004 și Komunitas 2014) – care
acompaniază acest peisaj în care pare că tot ceea ce înseamnă agrement este
absorbit în centrul orașului (unde câteva dintre cinematografe au supraviețuit
cu greu) și în malluri. În aceste condiții, cartierelor-dormitor socialiste li s-au
accentuat caracteristicile statice, strict rezidențiale, prin estomparea potențialului de interacțiune și de asociere:
“[...] dincolo de o posibilă unitate morfologică a spațiului (considerată una dintre caracteristicile uzuale ale unui cartier), în ceea ce privește
structurarea ca spațiu social, nu mai găsim astăzi toate rețelele ce asigurau
coeziunea socio-spațială. Mai mult decât atât, în cazul Bucureștiului absența
fenomenelor de asociativitate în structurile de vecinătate este cronică. Dincolo
de asociațiile de proprietari ai apartamentelor de bloc […] nicio altă formă de
asociere bazată pe vecinătate nu pare să emeargă”. (Ioana Tudora 2009)7
Depășind scepticismul acestor perspective, alimentat pe bună dreptate de aparenta cantonare generalizată în micul spațiu de confort personal8 a
bucureștenilor, a început în ultimii cinci ani să se dezvolte o serie de inițiative
de organizare și activare comunitară, plecând de la demersuri de cercetare
socială aplicată centrate pe practicile de utilizare a spațiilor publice și până la
organizarea de evenimente care să activeze în sens comunitar spațiile publice.
Câteva exemple ar fi cele 20 de grupuri de inițiativă organizate cu sprijinul
Centrului de Resurse pentru participare publică (CeRe) care au devenit actori
activi în luarea deciziilor care privesc comunitățile locale9; evenimentele
comunitare și Acumulatorul Urban Mobil desfășurate în cadrul proiectului
„Spații Urbane în Acțiune”, derulat în 2014-2015 de Asociația Komunitas și
studioBASAR în parteneriat cu asociațiile tranzit.ro și ArtWe. Succesul acestor inițiative și al altora similare a depins într-o mare măsură de schimbarea
radicală a paradigmei de interacțiune cu aceste grupuri, cărora li se propun
proiectele de activare comunitară, iar asta a însemnat mai multă cercetare la
firul ierbii și metabolizarea răspunsurilor locale în soluțiile la probleme sau
proiectele „federate într-un interes comun, arondat teritorial”, amintite mai
sus de Vintilă Mihăilescu.

ANCA TÎRCĂ

ȘCOALA ȘI
COMUNITATEA,
PROVOCĂRI
ACTUALE ȘI
PERSPECTIVE

THE SCHOOL AND
THE COMMUNITY,
CHALLENGES AND
PROSPECTS

„Este nevoie ca şcolile să producă
o masă civilizată, decentă, care să
ştie să se poarte, să vorbească, să se
îmbrace, să participe la viaţa comunităţii.”
Andrei Pleşu

”Schools must turn out a civilized,
decent mass of graduates, who should
know how to behave, how to talk,
how to dress and how to take part in
the life of the community.”
Andrei Pleşu

Peste tot în lume, abordările actuale
privind educația plasează relația
școală – comunitate ca un indicator important al calității serviciilor
educaționale oferite de o instituție
școlară.
Colaborarea la nivelul unei
comunități și acțiunea comună în
domeniul educației a tuturor factorilor comunitari – profesori, părinți,
elevi, autorități locale, organizații
neguvernamentale, instituții de
cultură, companii etc. se dovedesc
priorități ale momentului. Educația
nu se mai face doar la școală și, prin
urmare, este nevoie de coerență în
viața copiilor și de armonizarea multitudinii de mesaje pe care aceștia le
primesc din diverse medii. Datorită
nevoii de a rămâne permanent
racordată la o realitate curentă în
continuă schimbare, școala trebuie
să coopereze cu ceilalți parteneri
educaționali, în contextul în care

All over the world, current challenges concerning education consider
the relationship between the school
and the community to be an important indicator of the quality of
educational services provided by an
educational establishment.
Collaboration inside a
community and the common action
in the field of education by all
community agents, be they teachers,
parents, pupils, local authorities,
non-governmental organizations,
cultural institutions, companies etc.
are priorities of our time. Education no longer takes place only in
schools; therefore, children need
coherence in their life and the
harmonisation of the multitude of
messages they receive from various
media. Due to the need to stay permanently connected to the current,
ever-changing state of affairs, the
school should cooperate with other
27

Cartier, şcoală şi comunitate

1 www.ancatirca.
blogspot.
ro/2015/09/
cum-planifica-un-oras-educatia-copiilor.html

28

reforma societății aduce cu sine și procesul de descentralizare, care implică o
mai mare responsabilizare și responsabilitate a comunităților locale.
La 25 de ani de la căderea comunismului, comunitatea există la noi
de cele mai multe ori doar ca noțiune geografică. Tot mănunchiul de legături
interumane bazate pe sprijin reciproc se află, în cele mai multe cazuri, doar
la începutul cristalizării. Într-o societate dispersată de practici nedemocratice
de durată și dezorientată de procese de democratizare incoerente, fără valori
comune, cu oameni sufocați de zeci de probleme care nu le permit să considere participarea la viața comunității o prioritate, ideea de comunitate a rămas
încă la statutul de deziderat.
În România, comunitarismul tradițional a fost aproape distrus în
perioada comunistă. A fi împreună, în „comunitate /comuniune” însemna un
real pericol pentru sistemul totalitar și, prin urmare, orice inițiativă de asociere a fost anihilată sau atent supravegheată. Prin munca patriotică impusă,
comunismul a compromis și ideea de voluntariat, care în societățile democratice dezvoltă sentimentul de mândrie și dragoste pentru comunitatea căreia îi
aparții și spiritul cetățenesc.
Marea provocare cu care se confruntă după anii ‘90 comunitățile din
România, odată cu tranziția la democrație, este de a deveni cât mai incluzive
și creative posibil. Locuitorii unei comunități trebuie să conlucreze pentru a
identifica ce nevoi comune au și care sunt lucrurile pe care le prețuiesc cel mai
mult. Comunitățile trebuie să devină un spațiu pe care să-l reconstruiască și să-l
redefinească toți membrii acestuia.
După 1989, şcoala a făcut pași timizi în a-și găsi poziţia în comunitatea în care se află şi probabil că va mai trece mult timp până ca ea să devină
organizatorul social al unei comunităţi, în cele mai multe cazuri dispersate şi
asaltate de probleme care sunt toate prioritare. Nu se poate vorbi în prezent de
o legătură firească între şcoală şi comunitate, blocajele frecvent identificate de
profesori, elevi, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii în diverse întâlniri de
lucru fiind următoarele: neraportarea la un set de valori comune, lipsa unor
politici școlare și a unor demersuri gândite pe termen lung în ceea ce priveşte
relaţia cu comunitatea, interesul destul de scăzut al părinţilor și al instituțiilor
comunitare față de activitățile derulate în școli, faptul că în curriculumul
național sunt prevăzute relativ puține sugestii de activități care să se deruleze
în parteneriat cu comunitatea locală, numărul mic de inițiative și programe
educaționale consistente venite din exterior, de la diverse instituții și ONGuri care să susțină nu punctual, ci pe o perioadă mai îndelungată relația
școală-comunitate, nivelul economic și financiar scăzut al majorității comunităților, în special al celor rurale etc.
În contextul în care administrațiile noastre locale sunt în cele mai
multe cazuri incapabile să dezvolte la nivel strategic și operațional relația
școală – comunitate, așa cum se întâmplă în alte țări (de exemplu, în Helsinki1, documentul primăriei referitor la educație prevede clar că ”se învață
în și despre comunitate, despre ce ai nevoie în viața de fiecare zi, la locul de
muncă, se caută soluții la probleme reale, se urmărește dezvoltarea spiritului
comunitar și a sentimentului de a trăi împreună în oraș și nu numai”), pentru
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educational partners, against a background marked by societal reform which,
in turn, entails decentralisation and therefore increased accountability and
responsibility for the local communities.
Twenty-five years after the fall of communism, community, in
our country, exists solely as a geographical notion. The entire web of people-to-people relations based on mutual support is only beginning to take
shape in our country. In a society undermined by enduring non-democratic
practices and disoriented by incoherent democratization processes, without
common values, with people suffocated by dozens of problems which do not
allow them to consider participating in the community life a priority, the idea
of community still appears like a far-off goal.
In Romania, the traditional communal spirit was almost destroyed in
the communist era. Being together, in the “community”/in “communion” was
a real threat to the totalitarian regime, and therefore any initiative of association was annihilated or carefully watched. Also, the patriotic work imposed
on people by the communist regime compromised the concept of volunteerism, which in democratic societies awakens the civic spirit and causes people
to feel pride and love for the community to which they belong.
The great challenge faced by communities in Romania after the
1990s, during the transition to democracy, has been to become as inclusive
and creative as possible. The inhabitants of a community must work together to identify their common needs and the things they cherish the most.
Communities must become a space to be reconstructed and redefined by all their
members.
After 1989, the school has shyly attempted to find its position in the
community, but there will probably be some time before it becomes the social
organiser of a community which is mostly divided and assailed by problems,
all of them, priorities. At present one cannot speak of a natural connection
between the school and the community. During their meetings, the teachers,
the pupils, the parents and the community representatives have frequently
identified a number of obstacles against such connection, such as: the failure
to relate to a set of common values; the lack of school policies and long-term
plans regarding the relationship with the community; the fairly low interest
shown by parents and community institutions in the activities carried out in
schools; the fact that the national curriculum contains a fairly small number
of activities meant to be carried out in partnership with the local community;
the small number of initiatives and educational programmes coming from
various institutions and NGOs and intended to support the school-community relationship in the long run, and not just momentarily; the poor economic
and financial standing of most communities, especially of the rural ones etc.
Since our local administrations are mostly unable to develop the
school-community relationship at a strategic and operational level, as is the
case elsewhere (in Helsinki, for instance, the city hall’s paper on education
clearly provides that “one learns in and about the community, about what
one needs in the everyday life or at the workplace; we seek solutions to real
problems, we aim to develop the community spirit and the feeling of living
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ca parteneriatul școală – comunitate să devină unul activ și cu efecte benefice în dublu sens, este nevoie ca școala să își asume mult mai activ rolul de
instituție comunitară principală, organizație cu inițiative care să dinamizeze
și să dezvolte comunitatea respectivă. În acest sens, proiectul educațional al
școlii trebuie să vizeze câteva direcții importante, cum ar fi: pregătirea tinerilor
pentru viața în comunitate și nu numai pentru examenele de final; educarea
copilului ca persoană, formarea viitorului bun cetățean și nu numai transmiterea de cunoștințe; formarea abilităților elevilor de a participa la viața
comunității; transformarea școlii în loc de învățare pentru diferite categorii de
membri ai comunității; folosirea persoanelor-resursă din comunitate în cadrul
activităților școlii; realizarea unei oferte educaționale racordate la piața muncii
din comunitate; dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii necesar comunității; colaborarea pe orizontală cu alte școli prin derularea de proiecte comune, împărtășirea de bune practici, diseminarea de materiale; derularea de
activități extrașcolare în comunitate; deschiderea către colaborarea cu diverse
organizații neguvernamentale, asociații, instituții care concep și derulează
programe de educație nonformală în domenii pe care programele școlare nu
pun accentul (arhitectură, urbanism, educație juridică, teatru, dans, muzică,
ecologie etc.).
Analizând starea de fapt, bunele practici dezvoltate în anumite
comunități, experiențele unor programe de educație nonformală și tendințele
actuale prezentate de experți, pentru a optimiza legătura cu comunitatea,
şcoala trebuie să acţioneze în următoarele direcţii2:
1. Să accentueze, în cadrul unui demers bine proiectat şi planificat,
formarea deprinderilor şi atitudinilor necesare unui bun cetăţean al comunității.
Indiferent de disciplina de studiu predată, profesorii trebuie să-i ajute
pe elevi să înțeleagă modul în care societatea poate și trebuie să funcționeze,
să-i facă capabili să lucreze în cadrul acesteia pentru a o îmbunătăți permanent și să le trezească interesul, preocuparea și dorința de a aduce respectivele
îmbunătățiri. Școala trebuie să-i învețe pe elevi să participe la viața comunității, să le pese de lumea în care trăiesc, să își formeze un comportament de
bun cetățean.
Pentru ca demersul în această direcție să fie unul de amploare și de
impact, școala trebuie să elaboreze politici specifice care să vizeze:
a. schimbări la nivelul profesorului (noi roluri, învățare activă, stil
democratic de predare, implementarea creativă a curriculumului etc.);
b. introducerea educației bunului cetățean la nivelul întregii organizații
(ca țintă strategică a școlii, urmărită la toate disciplinele de studiu, realizată
prin proiecte și activități extracurriculare etc.);
c. încurajarea participării democratice a elevilor la viața școlii (ascultarea „vocii elevilor”, înființarea unui consiliu al elevilor, consultare reală și
participare la decizii, acordarea de responsabilități etc.).
2. Să se deschidă către comunitate, prin acţiuni în sprijinul acesteia şi
în colaborare cu ONG-uri și alți factori comunitari.
În afară de faptul că educă viitorii membri ai comunității, școala la
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together in the city and elsewhere”), in order for the school – community partnership to become more active and two-way beneficial, the school
needs exercise more intensely its role of principal community institution,
of organisation promoting initiatives which render the community at issue
more dynamic. In this respect, the school’s educational project should play
out along several important directions, such as: preparing young people for life
in the community, not just for the final examinations; educating the pupil as
a person and a future good citizen, instead of solely focusing on transferring
knowledge; forming the pupils’ skills necessary to participate in the life of the
community; transforming the school into a learning place for various categories of community members; involving the community’s resource-persons in
the school’s activities; creating an educational offer connected to the community’s labour market; developing a curriculum to the school’s decision necessary
to the community; collaborating horizontally with other schools, by carrying
out common projects, sharing good practices, disseminating materials; carrying out extracurricular activities in the community; opening towards collaboration with various non-governmental organisations, associations, institutions
which draft and implement non-formal educational programmes in fields not
usually covered by school curricula (i.e. architecture, urban planning, legal
education, theatre, dance, music, ecology etc.).
A review of the current state of affairs, of the good practices developed in certain communities, of the experience gained within non-formal
educational programmes and of the current trends as presented by experts
has revealed that, in order to optimise its connection with the community, the
school needs to take the following courses of action1:
1. To put the focus, as part of a well-designed and planned pursuit, on pupils’
gaining the skills and competences necessary for them to become good members of the community.
Irrespective of the discipline they teach, teachers need to help pupils understand how society can and must function, to make them capable of working
within it in order to improve it permanently and to awaken their interest,
concern and desire to make such improvements. School must teach pupils to
take part in the life of the community, to care about the world in which they
live, to form the behaviour characteristic of a good citizen.
In order for this course of action to have scale and impact, the school
needs to develop specific policies, aiming to:
a. produce changes in the teaching style (new roles, active learning,
democratic teaching style, creative implementation of the curriculum etc.);
b. introduce the good citizen education in the entire organisation (as a
strategic goal of the school, pursued in all disciplines, and achieved through
extracurricular projects and activities etc.);
c. encourage the democratic participation of pupils in the life of the
school (listening to the “pupils’ voice”, establishing a pupils’ board, genuinely consulting pupils and involving them in the decision-making, ascribing
responsibilities to pupils etc.).

1 See also A.Tîrcă,
E.Rădulescu - Şcoala şi comunitatea,
Editura Humanitas,
2002
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noi duce foarte puțin din acțiunea ei benefică în afara porților sale. Rareori
elevii sunt implicați în activități care vin în sprijinul comunității și, dacă ele
totuși au loc, nu fac parte dintr-un demers planificat și organizat al școlii și nu
se integrează în curriculumul școlar.
Este nevoie ca școala să fie inițiatoarea unor programe educaționale
comunitare care să urmărească creșterea calității vieții în comunitatea respectivă și să promoveze valori precum responsabilitatea, cooperarea, participarea,
transparența și comunicarea.
Dezvoltarea unui curriculum care să aibă legătură cu comunitatea se
poate realiza în două moduri:
a. elevii merg în comunitate pentru a folosi facilitățile și resursele
disponibile – lecții desfășurate în muzee, biblioteci, tribunal, primărie, alte
instituții și locuri de interes din comunitate;
b. elevii învață prestând servicii în beneficiul comunității – o parte
din programul de școală (poate fi un curs opţional) este alocat unor activități
care să contribuie la binele comunitar. Acțiunile pot fi de caritate (îngrijirea
persoanelor vârstnice, sprijin pentru persoane cu nevoi speciale, bolnavi,
orfani etc.), ecologice (curățarea unor zone, reciclarea deșeurilor, acțiuni de
restaurare a monumentelor etc.), voluntariat la diferite instituții din comunitate – Biblioteca, Spitalul, Poliţia, organizații neguvernamentale sau agenți
economici.
Organizarea unor activități în prelungirea curriculumului școlar
prin care elevii să contribuie la creșterea calității vieții în comunitatea în care
trăiesc are nenumărate avantaje din punct de vedere al educației pe care o face
școala. Pe de o parte, elevii constată că ceea ce învață la clasă poate fi aplicat în
cadrul unor acțiuni concrete, care le dezvoltă responsabilitatea și sensibilitatea
față de semeni. Pe de altă parte, se creează legături la nivelul comunității, se
stimulează gândirea critică, se educă percepția multiculturalității, se dezvoltă
stima de sine și inițiativa civică. De asemenea, partcipând la astfel de activități,
elevii au posibilitatea să își autoevalueze propriile slăbiciuni și puncte forte.
3.Să atragă şi să implice parteneri comunitari, cu interese comune,
în viaţa şcolii.
Din seria de parteneri comunitari principali pe care școala îi are
sau cu care ar trebui să colaboreze pentru a asigura „buna stare” a copiilor
(părinți, autorități locale, instituții comunitare publice, companii etc.) pentru
prezenta publicație sunt de interes organizațiile nonguvernamentale, mai ales
că acest tip de parteneriat este considerat a fi un factor cu un puternic rol
dinamizator atât în dezvoltarea educației, cât și în evoluția comunităților și în
revigorarea spiritului civic și comunitar.
Relația școli – ONG-uri este una care, de-a lungul ultimilor 25
de ani, s-a conturat cu mare greutate, dat fiind faptul că, practic, s-a pornit
dintr-un punct zero – nu existau astfel de organizații și școlile nu aveau deloc
experința unor astfel de parteneriate. După anii ’90 cele câteva ONG-uri
formate în primii ani de după revoluție (de regulă, filiale ale unor mari organizații internaționale - Salvați Copiii, Fundația pentru o Societate Deschisă
etc. sau organizații susținute de donatori importanți ca Know How Fund,
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2. To open towards the community, by means of actions supporting it and in
collaboration with NGOs and other community agents.
Apart from educating the future members of the community, school, in our
country, takes very little of its beneficial pursuits beyond the school gates. Pupils are rarely involved in activities which support the community; when they
are, those activities take place outside any planned and organised endeavour
on the school’s part and do not fit into the school’s curriculum.
The school needs to initiate community educational programs aimed
at improving the quality of life in that community and at promoting values
such as responsibility, cooperation, participation, transparency and communication.
A curriculum that is strongly connected to the community can be
developed in two ways:
a. The pupils go into the community to use the available amenities
and resources – the lessons are held in museums, libraries, tribunals, city
halls, other institutions and places of interest in the community;
b. The pupils learn by supplying services to the community – part
of the school curriculum (this may be an optional course) is dedicated to
activities intended to contribute to the community’s wellbeing. These activities
may be charitable (tending to the elderly, supporting the persons with special
needs, the sick, the orphans etc.), ecological (cleaning certain areas, recycling
waste, restoring monuments etc.), volunteer involvement in various community institutions – the Library, the Hospital, the Police, non-governmental
organisations or economic agents.
Organising activities as a follow-up of the school curriculum,
whereby pupils can bring their own contribution and improve the quality of
life in their community, has numerous advantages, in terms of the education
ensured by the school. On the one hand, the pupils realise that what they
learn in class can be implemented via specific activities which develop their
responsibility and sensitivity towards their fellow people. On the other hand,
it creates links inside the community, encourages critical thought, educates
the perception towards multiculturalism, develops one’s self-esteem and civic
initiative. Also, by taking part in this kind of activities, the pupils become
capable of assessing their own strengths and weaknesses.
3. To attract and involve community partners with common interests in the
school life.
Of the main community partners (i.e. parents, local authorities,
public community institutions, companies etc.) with whom the school needs
or ought to collaborate to ensure the “wellbeing” of children, this publication
is particularly concerned with non-governmental organisations, especially
that this kind of partnership is deemed to be a powerful driving force for the
development of education, of the communities and for the revival of the civic
and community spirit.
The relationship between schools and NGOs has formed with great
difficulty over the last 25 years, given that it practically started from scratch –
no such organisations existed, and the schools did not possess any experience
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3 „România 2010.
Sectorul neguvernamental – profil,
tendințe, provocări”
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Ambasada Americană, Ambasada Olandei etc.) au deschis seria de programe
educaționale adresate școlilor și au influențat în mod semnificativ procesul de
învățământ și, într-o mică măsură, chiar politicile publice din domeniu. Despre educația drepturilor omului, educație pentru democrație sau democrația
în școală s-a vorbit pentru prima dată în cadrul unor programe derulate de
organizații neguvernamentale, iar primele metode activ – participative și
lucrul pe grupe au fost exersate de profesori ca urmare a participării la cursuri
de formare organizate de către ONG-uri în anii ’90.
În 2008, conform unui raport FDSC3 educaţia era domeniul principal de activitate al ONG-urilor din România. În ultimii ani, s-a înregistrat o
creștere a numărului organizațiilor neguvernamentale care derulează proiecte
cu caracter educațional și chiar o diversificare a activității acestora în noi
domenii (educaţie urbană, arhitectură, teatru, muzică etc.), explicate și de
existența unor fonduri mai mari pentru acest domeniu alocate de către Uniunea Europeană și țări donatoare precum Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.
O parte dintre aceste organizații colaborează în mod direct cu școlile, contribuind prin programele lor la promovarea egalității șanselor educaționale,
susținerea drepturilor copiilor, orientarea opțiunilor școlare și profesionale,
dezvoltarea competențelor antreprenoriale, educarea și consilierea familiei,
atragerea suportului comunitar pentru protejarea minorilor, sensibilizarea
agenților economici și a reprezentanților mass-mediei, în raport cu educația,
formarea unor formatori, mediatori, moderatori sau facilitatori, facilitarea
unor donații și sponsorizări pentru școli și pentru acțiuni educative, facilitarea
unor parteneriate pe plan intern și extern etc.
În acest context, școlile trebuie să se orienteze către asumarea unui
rol mult mai activ în raport cu atragerea organizațiilor neguvernamentale în
regim de parteneriat și cu valorificarea potențialului de care acestea dispun în
domeniuI educativ și comunitar.
În lipsa unor politici educaționale coerente și a unor demersuri
reformatoare care să vină „de sus în jos”, școala și comunitatea ar trebui să se
susțină reciproc, fără rezerve, pentru a genera schimbări profunde la „firul
ierbii”, care să demonstreze că se poate, care să deschidă căi, să ofere exemple
de bune practici, și, de ce nu, să producă o masă critică capabilă să impună
„de jos în sus” modele valoroase de dezvoltare socială.
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with this kind of partnerships. The few NGOs established in the first years
after the 1989 revolution (usually subsidiaries of larger international organisations – Save the Children, The Foundation for an Open Society etc. or organisations supported by important donors, such as the Know How Fund, the
American Embassy, the Embassy of the Netherlands etc.) opened the series
of educational programmes targeting the schools and significantly influenced
the learning process and, to a smaller extent, even the public policies in the
field. Human rights education, the education for democracy or democracy
in schools were first tackled in the context of programmes carried out by
non-governmental organisations, and the first active-participatory methods
and work in groups were tested by teachers who had attended the training
courses provided by the NGOs in the 1990s.
In 2008, according to a FDSC (OSF)2 report , education was the
main activity of NGOs in Romania. In recent years, there has been an increase
in the number of non-governmental organisations which develop educational
projects, and they have even diversified their activities to cover new areas (urban education, architecture, theatre, music etc.). This can be accounted for by
the larger funds allotted to this area by the European Union and donor countries such as Norway, Iceland or Liechtenstein. Several of these organisations
collaborate with the schools directly and use their programmes to advocate
equal treatment in education, to support children’s rights, to guide the pupils’
theoretical and professional options, to develop entrepreneurial skills, to educate and provide guidance to families, to win the community’s support for the
protection of minors, to raise the awareness of economic agents and mass-media representatives with respect to education, to train trainers, mediators,
moderators or facilitators, to facilitate donations and sponsorship for schools
and educational actions, to facilitate domestic and international partnerships
etc.
In this context, schools should consider taking on a much more active
part in attracting non-governmental organisations as partners and in using
their potential in the areas of education and community life.
In the absence of coherent “top-down” educational policies and
reforms, the school and the community should support each other unreservedly, in order to trigger deep, “grassroots” changes which would attest that
things can get done and new ways can be opened, to provide examples of
good practices and, why not, to produce a critical mass capable of imposing
valuable “bottom-up” models of social development.

2 ”România
2010. Sectorul
neguvernamental
– profil, tendințe,
provocări”
(Romania 2010. The
Non-governmental
Sector – Profile,
Trends, Challenges)
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SPAŢII URBANE
ÎN ACŢIUNE

URBAN SPACES
IN ACTION

UN PROIECT
INTERDISCIPLINAR DE
ACTIVARE COMUNITARĂ
ÎN CARTIERELE TEI,
TINERETULUI ŞI
TIMPURI NOI DIN
BUCUREŞTI

AN INTERDISCIPLINARY
PROJECT FOR ACTIVATING
THE COMMUNITY FROM
TEI, TINERETULUI AND
TIMPURI NOI
NEIGHBOURHOODS IN
BUCHAREST

Proiectul „Spații Urbane în
Acțiune” a fost un experiment-pilot
întins pe durata a 19 luni, care și-a
propus să testeze diverse metode de
acțiune cu scopul de a contribui la
îmbunătățirea spațiilor publice prin
implicarea și prin responsabilizarea
cetățenilor. Proiectul a avut ca arie
de intervenție trei cartiere bucureștene: Tineretului, Tei și Timpuri Noi.
Beneficiarii au fost persoane din diverse categorii sociale și
de vârstă: peste 75 de elevi de la şcoli
şi licee din cele trei cartiere; 30 de
studenți de la facultăți de urbanism,
științe sociale și arhitectură; câteva
sute de cetățeni care au participat la
evenimentele socioculturale comunitare organizate în cartiere și care
în prezent beneficiază de două spații
urbane îmbunătățite, cu potențial de
a fi folosite şi gestionate în comun,
în viitor; câteva mii de persoane care
au luat contact cu evenimentele de
comunicare a proiectului și care au
acces gratuit la publicațiile și filmul
documentar produse în cadrul acestuia - materiale disponibile şi online.
Nu în ultimul rând, printre beneficiarii indirecți ne numărăm chiar
noi, membrii unei echipe interdisci-

The “Urban Spaces in Action”
project was a 19-month pilot-experiment which aimed to test various
action methods in order to contribute to the improvement of public
spaces by involving the citizens and
increasing their responsibility. The
project interventions covered three
Bucharest neighbourhoods, namely
Tei, Tineretului and Timpuri Noi.
Its beneficiaries were of
various ages and social backgrounds:
more than 75 pupils studying in
schools and highschools from the
three neighbourhoods mentioned;
30 students at urbanism, social
sciences and architecture schools;
several hundreds of citizens who
took part in the community sociocultural events organised in the
neighbourhoods and who benefit, at
present, from two improved urban
spaces, which may be used and
managed in common, in the future;
several thousands of people who
came into contact with the project
communication events and enjoy
free access to the publications and
documentary film produced in the
context of the project, materials
which are also available online.
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plinare care am învățat să lucrăm împreună și să gestionăm un proiect atât de
complex, punându-ne în comun competențele diferite, dar complementare.
Problemele pe care le-am identificat și de la care am pornit în structurarea proiectului au fost:
1. multe spații publice din București nu sunt utilizate și valorificate,
deși potențialul lor de a închega comunități și de a susține interacțiunea socială este mare; pe de altă parte, o bună parte din spațiile publice existente nu
sunt de calitate, accesibile și inclusive;
2. în școlile și liceele din România nu există cursuri aplicate de
educație civică și nici forme de pedagogie urbană care i-ar putea determina pe
tineri să devină cetățeni responsabili, interesați de propriul oraș și conștienți
de procesele socioeconomice care influențează în mod direct viața urbană;
3. deși ar trebui să stea la baza oricărui proiect care țintește dezvoltarea urbană, nu există suficiente cercetări socioantropologice care să
identifice, să cartografieze și să dea glas nevoilor și opiniilor cetățenilor;
4. în ”cartierele-dormitor” bucureștene nu există activități socioculturale care să contribuie la conturarea și consolidarea spiritului comunitar,
care să faciliteze implicarea cetățenească și care să ofere o alternativă constructivă la petrecerea timpului liber.
Motivația personală a celor care am conceput activitățile proiectului
se regăsește în dorința de a trăi într-un oraș mai bun și de a contribui în mod
direct la o dezvoltare pozitivă a vieții urbane, prin crearea unui cadru în care
cetățenii pot reflecta asupra propriilor experiențe urbane, pot identifica nevoi,
pot acționa și se pot mobiliza pentru îmbunătățirea calității vieții în propriile
cartiere. Considerăm că avem nevoie de astfel de demersuri, care să abordeze
problemele urbane în mod concret și sperăm ca ”Spații Urbane în Acțiune”
să fie o inițiativă care să îi inspire și pe alți actori sociali în conturarea unor
posibile strategii de revitalizare a cartierelor-dormitor bucureștene.
Echipa de lucru din cadrul proiectului a fost una interdisciplinară,
membrii săi având specializări diverse, din zonele urbanismului şi arhitecturii,
antropologiei și educației non-formale. Astfel, proiectul a fost construit având
la bază trei direcții de lucru ce au decurs una din cealaltă și s-au completat pe
toată durata celor 19 luni de activitate.
Cele trei direcții principale de lucru au fost:
- cercetare urbană antropologică derulată în cele trei cartiere cu
scopul de a studia spațiul public și de a înţelege modul în care cetățenii îl
utilizează;
- module de educație civică și pedagogie urbană derulate în școli
și licee din cele trei cartiere cu scopul de a forma elevii ca cetățeni activi și
responsabili;
- animare și activare a spațiilor urbane cu scopul de a susține interacțiunea între cetățeni, în spațiul public, dar și de a-i implica pe aceștia în
demersuri de urbanism participativ.
În afara celor trei direcţii principale au existat și activități transversale:
- comunicarea diverselor etape din proiect în cadrul unor eveni38
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Last but not least, we can count ourselves among the indirect beneficiaries of
the project: as members of an interdisciplinary team, we have learnt to work
together and to manage a highly complex project by pooling our different, but
complementary skills.
We began to structure our project based on a number of problems
we identified, namely:
1. Many public spaces in Bucharest are not properly used, despite
their considerable potential to unify communities and to sustain social
interaction; on the other hand, a large part of the existing public spaces are
deficient in quality, accessibility and inclusiveness;
2. In Romanian schools and highschools there are no applied courses
of civic education or forms of urban pedagogy, which might determine young
people to become responsible citizens, interested in their own city and aware
of the socioeconomic processes which directly influence urban life;
3. Although it should lie at the basis of any project concerned with
urban development, the socioanthropological research conducted is too
scarce to be able to identify, map and express citizens’ needs and opinions;
4. Bucharest’s “dormitory neighbourhoods” do not host any kind of
sociocultural activities which would contribute to shaping and consolidating
the community spirit, facilitate citizens’ involvement and provide a constructive leisure alternative.
We, the people who conceived the project activities, were essentially
motived by a desire to live in a better city and to contribute directly to a positive development of urban life, by creating a framework in which the citizens
can reflect on their own urban experiences, identify needs, act and mobilize
to improve the quality of life in their own neighbourhoods. In our opinion, we
need this kind of actions, which approach urban issues in a concrete manner,
and we hope the Urban Spaces in Action initiative will also inspire other social
actors to outline possible strategies for the revival of Bucharest’s dormitory
neighbourhoods.
The project team has been an interdisciplinary one, its members
holding various specialisations: urbanism and architecture, anthropology and
non-formal education. The project was structured along three basic working
paths, which resulted from and supplemented one another throughout the 19
months of activity.
The three main working paths were the following:
- urban anthropological research conducted in the three neighbourhoods with the purpose of studying the public space and of understanding
how citizens use it;
- civic education and urban pedagogy modules carried out in schools
and highschools from the three neighbourhoods, with the purpose of training
the pupils as active and responsible citizens;
- revival and activation of the urban spaces, with the purpose of
sustaining the interaction among citizens in the public space and of involving
them in participatory urbanism actions.
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mente publice;
- procesarea experiențelor dobândite și a informațiilor acumulate,
prin realizarea a 2 publicații și a unui film documentar.
În prezent, putem afirma că inițiative „la firul ierbii”, derulate „de jos
în sus”, din domenii precum antropologia aplicată, pedagogia urbană, designul participativ sau organizarea comunitară au început să capete amploare
şi consistenţă în peisajul local bucureștean. În opinia noastră, însă, aceste
demersuri funcţionează mai degrabă independent unele de altele.
„Spații Urbane în Acțiune” a testat un model colaborativ și interdisciplinar de funcţionare a acestor domenii interconectate şi complementare,
într-o structură comună, ce și-a propus să dezvolte propriile unelte adaptate
unei mai bune înţelegeri a contextului urban. În demersul său de activare a
unor cartiere bucureștene pe mai multe niveluri, incluzând școala, spațiul
public și comunitatea, „Spații Urbane în Acțiune” a dezvoltat parteneriate
publice și civice, a schițat și a implementat planuri de acțiune comunitară și
educațională, lăsând totodată loc unui proces de evaluare, reflecție și teoretizare a tuturor experiențelor acumulate.
Pașii următori care se conturează în mod firesc țin atât de o mai bună
conectare și relaționare cu alte inițiative „la firul ierbii” existente în București,
cât și de o pătrundere mai profundă în comunitățile abordate, cu scopul final
de a-i determina pe membrii acestora să dezvolte chiar ei propriile strategii de
acțiune, devenind parte a unui proces permanent de îmbunătățire a vieții și a
relațiilor comunitare din cartier.
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Apart from these three working paths, we also engaged in transversal activities, such as:
- communicating the various project stages during public events;
- processing the experiences acquired and the information gathered,
which resulted in the editing of two publications and the creation of a documentary film.
At present, grassroots “bottom-up” initiatives in subject areas like
applied anthropology, urban pedagogy, participatory design or community
organisation have begun to gain scale and consistency in the Bucharest milieu.
Still, in our opinion, they function rather independently from one another.
Urban Spaces in Action tested a collaborative and interdisciplinary
model of operation of these interconnected and complementary fields, in a
shared structure intent upon developing its own tools, adjusted to a better
understanding of the urban context. In its activation of several Bucharest
neighbourhoods at multiple levels, including the school, the public space
and the community, Urban Spaces in Action has developed public and civic
partnerships and has outlined and implemented community and educational
action plans, in parallel with a process of evaluation, reflexion and formalization of the entire experience gained.
The next steps, which spring naturally from everything that has been
done so far, will be concerned with a better connection and relationship with
other “grassroots” initiatives existing in Bucharest, as well as with a more
efficient insertion in the approached communities, with the final purpose
of determining their members to develop themselves their own strategies of
action and to become part of an ongoing process of improvement of their lives
and of the community relationships in the neighbourhood.
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Introducere
Cercetarea urbană antropologică
s-a desfăşurat în perioada mai –
octombrie 2014 în cartierele Tei,
Tineretului şi Timpuri Noi şi a avut
ca scop înţelegerea modului în care
cetăţenii utilizează şi se raportează
la spaţiul public. De ce un demers
antropologic în cadrul unui proiect
care îşi propune valorizarea spaţiilor
publice?
Cercetarea urbană a fost
schiţată pornind de la ideea că stimularea cetăţeniei active şi dezvoltarea comunităţilor prin activarea
spaţiilor urbane se pot realiza dacă
procesul de implementare începe din
interiorul comunităţii, „de la firul
ierbii”. Astfel focusul a fost pus pe ce
se întâmplă în comunităţile din cele
3 cartiere: investigarea stării spaţiilor
publice, cum îşi petrec oamenii timpul liber, identificarea problemelor
din cartier, modul în care cetăţenii
percep împrejurările spaţiale și felul
în care interacţionează cu spaţiul
public, cartografierea cartierului – limite geografice, resurse,
elemente reprezentative. Având
aceste informaţii la îndemână, în
urma descoperirii şi adunării lor,

Introduction
The urban anthropological research
was conducted between May and
October 2014, in Tei, Tineretului
and Timpuri Noi neighbourhoods,
and aimed to understand how citizens use the public space and how
they relate to it. But why an anthropological effort within a project
aiming to use the public spaces at an
optimal level?
The urban research started
from the idea that active citizenship
and the development of communities through activation of the urban
spaces are feasible goals as long as
the implementation process arises
inside the community, “from the
grassroots”. Thus, the focus was
placed on what happens effectively
in the communities living in the
three neighbourhoods. We investigated the current condition of the
public spaces, how people spend
their spare time, we identified the
issues faced by the neighbourhood,
we tried to understand how citizens
perceive the spatial circumstances and how they interact with the
public space, and we performed a
mapping of the neighbourhood in
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am putut construi un cadru de analiză şi acţiune. O parte din activităţile din
cadrul proiectului „Spaţii Urbane în Acţiune” s-au fundamentat pe rezultatele cercetării. Dintre aceste activităţi menţionăm intervenţiile urbane din
cartierele Tei şi Timpuri Noi şi evenimentele organizate în cartiere cu scopul
de a amplifica sentimentul de comunitate, de apartenenţă la o comunitate, de
solidaritate, de colaborare.
Precizări metodologice
Complexitatea realităţilor sociale şi spaţiale din cele 3 cartiere a fost surprinsă
de către echipa de cercetare folosind mai multe metode şi tehnici de cercetare.
Echipa de cercetare formată din 13 studenţi de la Facultatea de Sociologie
(Universitatea Bucureşti) şi la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (S.N.S.P.A.) a reuşit în decursul a 6 luni de teren să realizeze: 60 de
interviuri, 100 de hărţi mentale, 200 de fotografii, 52 de fişe de observaţie, 350
de chestionare. De asemenea, informaţii au fost strînse şi în timpul meselor
rotunde – discuţii cu cetăţenii organizate în cadrul Acumulatorului Urban
Mobil, în cartierele studiate.
Proiectul a început cu formarea echipei de cercetare, etapă ce a presupus identificarea celor mai buni studenţi si pregătirea lor. Ulterior am luat
la pas cartierele şi am practicat observaţia pentru a ne familiariza cu caracteristicile fizice şi sociale ale spaţiului public. Ne-am uitat la imaginea urbană a
cartierului, adică la structura, organizarea, sensul, semnificaţia şi personalitatea vizuală. Interacţiunea directă şi indirectă cu spaţiul şi oamenii din cartier
prin intermediul observaţiei şi al discuţiilor informale ne-a oferit prilejul să
formulăm o serie de întrebări axate în jurul a trei teme principale: probleme
şi resurse din cartier (avantaje-dezavantaje), timp liber şi elemente de istorie
urbană. Pornind de la aceste ipoteze de lucru, am construit instrumentele de
lucru necesare pentru atingerea obiectivelor. În ceea ce priveşte populaţia investigată nu am urmărit un profil anume şi nu am încercat să ne încadrăm în
rigorile statistice. Am vorbit mai ales cu oamenii care au participat în cadrul
evenimentelor organizate şi care s-au arătat interesaţi să răspundă la întrebările adresate de echipa de cercetare.
Aspecte teoretice
Înainte de a intra în analiza celor trei cartiere, am vrea să facem câteva precizări teoretice despre conceptele care au stat la baza acestui studiu: spaţiul
public şi cartier. Katrina J. (2012) defineşte spaţiul public ca fiind un spaţiu
deschis, accesibil publicului larg şi care înglobează atât formele naturale, cât
şi cele construite. Spaţiile publice sunt peste tot în jurul nostru. Folosim drumurile publice și trotuarele pentru a merge la muncă și la școală. În drum spre
casă, ne oprim la magazin să cumpărăm mâncare. În timpul zilei, mergem
în parcurile sau grădinile din jurul blocului pentru relaxare. În cea mai mare
parte a vieții noastre depindem de spațiul public. Deși folosim spațiile publice
tot timpul, fără să ne gândim prea mult la ele, acestea se dovedesc a fi foarte
complexe, ca formă (spații nedefinite/abandonate, spații naturale, spații civice,
spații de tranzit, spații publice cu facilități sportive și zone de joacă pentru
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terms of geographical limits, resources and, landmarks. Once we identified
and collected all such data, we were able to build a framework for analysis and
action. Our activities included, inter alia, the urban interventions in Tei and
Timpuri Noi neighbourhoods and the events organised in the neighbourhood
in order to enhance the feeling of affiliation to a community, of solidarity and
collaboration.
Notes on methodology
In order to acquire a comprehensive overview of the highly complex social
and spatial realities in the three neighbourhoods, the research team employed a wide range of research methods and techniques. During six months
of fieldwork, the research team, consisting of 13 students at the Faculty of
Sociology (Bucharest University) and at the National School of Political and
Administrative Studies (S.N.S.P.A.) conducted 60 interviews, drew 100 mental
maps, took 200 photographs, drafted 52 observation sheets and filled in 350
questionnaires. Information was also gathered during the round tables organised with the citizens as part of the Mobile Urban Accumulator, in the studied
neighbourhoods.
The project began by building the research team, i.e. identifying the
best students and providing them with training. Subsequently we strolled the
three neighbourhoods and practiced observation, in order to acquaint ourselves with the physical and social features of the public space. We examined
the urban image of the neighbourhood, i.e. its structure, organisation, meaning, significance and visual personality. The direct and indirect interaction
with the space and with the people in the neighbourhood through observation and informal discussions helped us formulate a number of questions
focusing on three main themes: the neighbourhood’s problems and resources
(advantages-disadvantages), the spare time and the elements of urban history.
With the help of these working assumptions, we perfected the instruments required to reach our objectives. Regarding the population investigated, we did
not seek a specific profile, nor did we try to comply with statistical requirements. We talked mainly to the people who took part in the organised events
and who were willing to provide answers to the questions of the research
team.
Theoretical background
Before delving into the analysis proper of the three neighbourhoods, let us
clarify the underlying concepts of this study, namely public space and neighbourhood. Katrina J. (2012) defines public space as an open space accesible
to the general public, which incorporates both natural and built forms. Public
spaces are everywhere around us. We use public roads and sidewalks to go
to work and to school. On our way home, we stop by the store to buy some
food. During the day, we stroll in the parks or gardens around our apartment
houses for relaxation. During most of our life, we depend on the public space.
Although we use the public spaces all the time without giving them much
thought, they prove to be extremely complex in terms of form (indefinite or
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copii), dar și prin prisma oportunităților pe care le oferă oamenilor: posibilitatea de interacționa cu ceilalți, posibilitatea de a protesta și de a contesta
autoritățile, posibilitatea de autoexprimare.
Cristian Neacşu (2010) defineşte cartierul ca fiind „o celulă fundamentală a spaţiului social urban, cu o deosebită coeziune internă, prin prisma căruia comunitatea urbană percepe întreg oraşul”. Cartierul este o zonă
delimitată geografic dintr-un oraș, unde pot fi identificate comunități relativ
omogene. Viața unui cartier orbitează în jurul activităților rezidenților săi.
În fiecare cartier, activitățile de zi cu zi și relațiile de vecinătate sunt esențiale
pentru dezvoltarea unui sentiment de apartenență la o comunitate. Alte criterii care definesc și conturează ideea de cartier sunt: numărul locuitorilor, etnia, statutul socioeconomic al locuitorilor, istoricul cultural al zonei, formele
de locuire. Existența unui cartier nu este formulată de autoritățile locale care
trasează granițe și zone administrative pe hârtie. Condiția necesară care stă la
bază existenței unui cartier este modul în care acesta este perceput de cei care
locuiesc în el și de cei care îl utilizează în diverse moduri. Cartierul presupune
o convenție asupra granițelor (mereu neclare, mereu în schimbare), un nume
și cunoașterea unor elemente reprezentative pentru zona respectivă. Cartierul există sub o anumită identitate, „atâta timp cât identitatea aceasta este
recunoscută de către locuitorii săi” (L. G. Rivlin, 1987).
Alegerea cartierelor Tei, Tineretului şi Timpuri Noi pentru desfășurarea proiectului și a cercetării nu a fost întâmplătoare. Am avut în vedere
atât elementele care definesc un cartier și identitatea acestuia, cât și prezența
Asociației Komunitas în comunitate prin diferite proiecte.
„Înainte de `89
eram copil și era un
joc continuu... Erau
mai puține mașini,
copii mulți... Copii
mulți... Grup mare
de copii de-o vârstă.
Având parcul
aproape eram în
parc o mare parte a
timpului... Dacă nu
eram în parc eram
pe o stradă unde
ne jucam, unde ne
jucam noi, copiii,
toate jocurile cu
minge sau fără...
Era bine. Era și o
alimentară unde
veneau multe produse ce în altă parte
știu că alții sufereau.
Nouă nu ne-a fost
frig, nu ni s-a oprit
curentul... nu am
suferit de nimic de
genul ăsta.”
(locuitor cartierul
Tei)
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Cartierul Tei
Cartierul Tei este un amestec de ţesuturi urbane diferite: zone de mahala,
foste sate încorporate în oraş, parcelări interbelice de case pentru funcţionari
publici, diverse instituţii publice, parcuri şi mari suprafeţe de apă, foste zone
industriale transformate în zone comerciale sau lăsate în paragină şi diferite
tipuri de zone de blocuri de locuinţe.
Cartierul Tei este unul dintre cele mai verzi cartiere ale capitalei, cu
foarte multe parcuri (Tei, Studenţesc Tei, Circului), „oaze de verdeaţă dintre blocuri”. Este un cartier cu multe facultăţi, universităţi, şcoli, grădiniţe
(publice şi private), spitale pentru adulţi şi copii. În spatele blocurilor care
mărginesc marile bulevarde se află zone de case. „Îmi place că la interval de 10
minute de mers pe jos sunt 3 parcuri (Circului, Tei şi Studenţesc – o combinaţie
de parc şi bază sportivă, iar dacă punem la socoteală şi Plumbuita, ajungem
la 4”. Monopolul spaţiilor comerciale este deţinut de farmacii, bănci, case de
pariuri sau de magazinele Mega Image, în special datorită chiriilor foarte mari
din zonă. Tei este în general văzut de locuitorii săi ca fiind „un cartier pestriţ,
viu, destul de civilizat”. Este perceput ca fiind situat aproape de centru, dar
în acelaşi timp „legăturile cu centrul se fac numai prin străzi relativ înguste şi
foarte aglomerate (Maica Domnului, Barbu Văcărescu, Dr. Grozovici)”.
Punctele reprezentative pentru cartier, asa cum au reieşit ele în urma
discuţiilor cu locuitorii din Tei sunt: Parcul Circului – important spaţiu de
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abandoned, natural spaces, civic spaces, transit spaces, public spaces with
sports amenities and playgrounds) and opportunities provided to people:
to interact with others, to protest and challenge the authorities, to express
oneself.
Cristian Neacşu (2010) defines the neighbourhood as ”a fundamental
cell of the urban social space, evincing a particular inner cohesion, through the
lens of which the urban community perceives the entire city”. A neighbourhood
is a geographically defined area inside a city where relatively homogeneous
communities may be identified. The life of a neighbourhood revolves around
the activities of its residents. In every neighbourhood, daily activites and the
relationships of vicinity are essential for the development of the feeling of
affiliation to a community. Other criteria defining and outlining the idea of
neighbourhood are: the number of residents, their ethnic origin, the socio-economic status of the residents, the cultural background of the area, the
habitation types. A neighbourhood does not come to be through the decision
of the local authorities who draw some boundaries and administrative areas
on a piece of paper. The necessary condition for a neighbourhood to exist is
how it is perceived by its residents and its various users. A neighbourhood implies a convention on borders (always vague, always changing), a name and an
insight into the landmarks of that area. A neighbourhood is associated with a
specific identity “as long as such identity is recognised by all its residents”. (L. G.
Rivlin, 1987).
We did not choose the Tei, Tineretului and Timpuri Noi neighbourhoods for our project and research by accident. We took into account the
defining elements of a neighbourhood and its identity, as well as the presence
of Komunitas Association in such areas, through various projects.
Tei Neighbourhood
Tei neighbourhood is a mix of different urban fabrics: slum areas, former villages engulfed by the city, interwar parcellations into house plots intended for
the public clerks, various public institutions, parks and large water surfaces,
former industrial areas that have been turned into commercial areas or abandoned, and various types of residential areas.
Tei is one of the greenest neighbourhoods of Bucharest, with many
parks (Tei, Studenţesc Tei, Circului), “oases of vegetation among the apartment
blocks”. It abounds in faculties, universities, schools, kindergartens (public
and private), hospitals for adults and for children. Large areas covered with
houses stretch behind the apartment blocks lining the main boulevards. “I
like it because, within ten minutes of walking distance there are three parks
(Circului, Tei and Studenţesc – a combination of park and sports centre), in fact,
four, if we also count Plumbuita”. Most commercial premises here are pharmacies, banks, betting shops or the Mega Image shops, especially because of the
extremely high rents in the area. Tei is generally considered by its residents a
“diverse, lively, fairly civilized neighbourhood”. It is perceived as being close to
the city centre, but, at the same time, “its links with the centre are only ensured
by several narrow and very crowded streets (Maica Domnului, Barbu Văcărescu,

“Before 1989, I was
a kid and I was basically playing all the
time… There were
less cars and more
children… Lots of
children… We were
in this big group of
kids, all of the same
age. The park was
close, so we hang
out in the park
most of the time…
and if we were not
there, we were on
some street playing
all kinds of games,
with or without a
ball… It was all
right. There was
also a food store
nearby and it was
being supplied with
all this stuff that
people elsewhere
didn’t have, I knew
they were deprived
of it. But we weren’t
cold, the power was
never cut off here…
nothing like that
happened here.”
(a resident of Tei
neighbourhood).
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1 Grup eterogen
de cetăţeni din
cartier, cetăţeni
care au ales să se
implice pentru a
schimba în bine
viaţa din comunitatea lor. Mai multe
informaţii despre
grup şi acţiunile
lor aici:
www.laculteiinfo.
wordpress.com
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petrecere a timpului liber, relaxare şi odihnă pentru toate categoriile de vârstă
şi sociale, Circul de Stat, bulevardul Lacul Tei – principala arteră care străbate
cartierul din vest până în est, Lacul Tei, Parcul Tei – aflat în vecinătatea lacului
Tei, Palatul Ghica Tei, Moara lui Assan – valoros monument de arhitectură,
prima moară cu aburi din Bucureşti, lăsată în prezent în paragină, fabrica de
tramvaie URAC, locuinţele ieftine din anii treizeci.
Din cei 128 de locuitori ai cartierului care au participat la studiu,
77% au spus că sunt mulţumiţi de cartierul Tei şi asta pentru ca e o zonă
atractivă, verde, liniştită, un cartier viu unde oamenii interacţionează. La
fel ca în Timpuri Noi, principalele avantaje ale cartierului sunt apropierea
„relativă” faţă de centru şi faptul că „aici respiri aer curat”. Când vine vorba
de probleme, acestea sunt cauzate în principal de neglijenţa autorităţilor,
lipsa consultărilor publice, prezenţa neîncrederii sociale, gradul scăzut de
asociere a cetăţenilor pentru demararea unor acţiuni civice. Printre cel mai
des întâlnite probleme menţionăm: lipsa locurilor de parcare (47%), prezenţa
câinilor comunitari (36%), prezenţa gunoaielor pe stradă, din spatele blocurilor (32%), lipsa containerelor de reciclat, funţionarea deficitară a mijloacelor
de transport în comun. Pe lângă acestea, există nenumărate subiecte sensibile,
problematice, care produc nedumeriri, nemulţumiri şi mai ales furie în rândul
cetăţenilor.
Cele mai multe probleme au fost sesizate şi aduse în discuţie de către
Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei1 şi au legătură cu Parcul Circului: problema iluminatului public în parc, hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 155-2011 prin care o suprafaţă de 11050 de metri pătraţi a fost
cedată în administrare Circului de Stat, problema cu lacul al cărui nivel scade
constant.
În Tei, timpul liber oamenii şi-l petrec cum era de aşteptat: în parcurile din cartier sau în parcurile din proximitatea acestuia. Parcuri, pentru
că spaţiile publice sunt lipsite de infrastructura pentru petrecerea timpului
liber. Parcurile sunt dotate cu mese de ping-pong, terenuri de sport – baschet,
fotbal, tenis, piste de alergat. Se practică şi grădinăritul ca activitate de loisir.
Cum era de aşteptat, cetăţenii din Tei îşi petrec timpul liber şi în afara cartierului. Oamenii merg în centru pentru că în cartier nu există cinematograf, nu
există teatru, nu există muzee. Ce i-ar determina pe oameni să îşi petreacă mai
mult timp liber în cartier? În urma chestionării acestora am aflat că evenimentele de interes sunt în principal cele culturale. Majoritatea îşi doresc organizarea unor piese de teatru în aer liber (83%) sau a unor expoziţii de fotografie
sau care să documenteze istoria cartierului.
În ciuda faptului că infrastructura pentru activităţi în spaţiul public este una
precară, modul de relaţionare cu spaţiul fizic este diversificat. Graffiti-ul,
înotul, plaja, statul în foişorul din curtea bisericii, activităţile din campusul
studenţesc şi „jocul de şah, table şi politica” sunt exemplificări ale interacţiunii
oamenilor şi de activare a spaţiului public.

Neighbourhood of Bucharest / Social anthropological research

Dr. Grozovici)”.
The landmarks of this neighbourhood, as revealed by our discussions with the Tei residents, are: the Park of the Circus, important for leisure,
relaxation and rest for all ages and social groups, the State Circus, Lacul Tei
avenue – the main artery crossing the neighbourhood from West to East –,
Tei Lake, Tei Park, in the vicinity of Tei Lake, Palace Ghica Tei, Assan’s Mill –
valuable architectural monument, the first steam mill in Bucharest, currently
abandoned –, the URAC tramway factory, and the cheap dwellings from the
1930s.
From the 128 neighbourhood residents who took part in the survey,
77% stated they were happy to live in Tei neighbourhood because it was an
attractive and quiet area, full of green spaces, a lively district where people interacted a lot. As in Timpuri Noi, the main advantages of the neighbourhood
are its “relative” closeness to the city centre and “the clean air” you breath here.
The problems mainly arise from the negligence of the authorities, the lack
of public consultations, social mistrust, the low degree of association of the
citizens to start civic actions. Some of the most frequent problems are: the lack
of parking spaces (47%), the presence of the stray dogs (36%), the garbage
thrown on the street and behind the apartment houses (32%), no recycling
containers, the deficient operation of public transport vehicles. Additionally,
there are numerous other sensitive issues which cause the resident’s miscontent, bewilderment and especially fury.
Most problems were notified and raised for discussion by Lacul Tei
Group of Civic Initiative1 and are concerned with the Circus Park: the issue of
public lighting in the park, the decision of the General Council of Bucharest
No. 155/2011 transferring a 11,050 square metre area into the administration
of the State Circus, the constantly decreasing level of water in the lake.
Residents of Tei neighbourhood spend their free time as expected, in the local or nearby parks. People prefer the parks because the public
spaces are devoid of the necessary leisure infrastructure, while the parks are
equipped with table tennis tables and sports grounds – basketball, football,
tennis, running tracks. Gardening is also practiced for leisure purposes.
Also, Tei residents spend their free time outside their neighbourhood as well,
especially downtown, because there are no cinemas or theatres or museums in
their own neighbourhood. What would make these people spend more time
in their neighbourhood? From their answers, we learnt that they would be
particularly interested to attend cultural events. Most of them would like to
attend open air theatre plays (83%), exhibitions of photographs or of materials
documenting the history of the neighbourhood.
Despite the precariousness of the infrastructure for the public space
activities, people relate to the physical space in numerous and varied ways.
Graffiti, swimming, sun-bathing, hanging out in the church yard belvedere,
the activities in the students’ campus and “the game of chess, backgammon and
politics” are just as many illustrations of how people interact and activate the
public space.

1 Heterogeneous group of
neighbourhood
citizens who have
chosen to get
involved in order
to improve life in
their community.
More information
on the group and
its actions can be
found here:
www.laculteiinfo.
wordpress.com
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Activităţi în Parcul Circului / Activities in Circus Park
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Consultare în timpul Acumulatorului din Cartierul Tei / Consultations during the Accumulator in Tei Neighbourhood

Petrecerea timpului liber pe stradă în Cartierul Tei / Spending free time on the street in Tei Neighbourhood
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„În blocurile de
lângă parcul
Tineretului locuiau
oameni din ambasade. Locuiesc din
’89 aici şi erau multe
maşini cu numere
arabe şi erau multe
persoane, mulţi
negri. Şi-atunci în
’89 să vezi atât de
multe persoane de
culoare era ceva
ieşit din comun,
ştii? Mi-a spus
taică-miu: vezi că
aici locuiesc oameni
din ambasade. Şi
erau blocuri care
arătau altfel. Arătau
mai bine decât
restul. Erau făcute
mai cu dichis un pic,
mai frumoase. Nu
erau blocurile alea
cenuşii din cartierele
mărginaşe. Se vedea că erau blocuri
făcute pentru cei
din ambasade.
Locuiau oameni
din ministere
acolo, din Ministerul
de Interne, din
Ministerul Apărării.
Un fel de oameni
favorizaţi ai sistemului, în anii ’80,
lângă parc. Şi era
mai frumos decât
în alte cartiere.
Mergeam în Berceni,
de exemplu, unde
aveam şcoala... era
altceva, cartiere gri.”
(locuitor cartierul
Tineretului)
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Cartierul Tineretului
Cartierul Tineretului este poziţionat în partea de sud a Bucureştiului, aflându-se în proximitatea cartierelor Timpuri Noi şi Berceni. Zona formează
un triunghi delimitat de bulevardele Gheorghe Şincai, Tineretului şi Calea
Văcăreşti. Cartierul, aşa cum îl ştim astăzi, îşi are originile în sistematizarea
pornită de regimul comunist în anii `60 -`70, proces ce a presupus amenajarea gropii de gunoi „Valea Plângerii” (denumită şi „Mlaştina lui Cocioc”)
în Parcul Tineretului şi construirea cartierului de blocuri din perimetrul
celor trei bulevarde. Înainte de sistematizare, în zonă existau case „modeste cu
gospodării îngrijite”, „erau case de oameni gospodari, deşi nu era un cartier de
oameni bogaţi”. Și astăzi, în spatele blocurilor, mai pot fi observate case care
au scăpat demolărilor şi care se află într-un stadiu avansat de degradare.
Din interviuri aflăm că Tineretului este un cartier liniştit, civilizat,
„totul este la îndemână”, este bine aprovizionat, „are şi magazine, şi farmacii, şi
de toate”. Este un cartier verde, datorită parcului Tineretului („e foarte aproape
şi este mare”), grădinilor din faţa blocurilor („sunt multe, ar putea fi mai bine
amenajate”) şi copacilor „care sunt peste tot prin cartier, printre blocuri” („Sunt
pomi, verdeaţă, îţi dă senzaţia de răcoare, e ok.”). Tabloul verde al cartierului
este completat şi de prezenţa celorlalte parcuri din proximitate, Parcul Carol
şi zona Văcăreşti („Mai e şi Carol, care e în vecinătatea parcului Tineretului şi
atunci ai de unde să alegi.”).
Tineretului este perceput ca fiind aproape de centru, oamenii se simt
în siguranţă - „aici nu se lasă cu bătăi, hoţii, combinaţii”. Nu au fost înregistrate „mari incidente” în zonă, doar cele care se întâmplă „în limita normalului”. Aflăm că poliţia comunitară îşi face treaba, „este vizibilă şi discretă”
şi că factorii de risc sunt reduşi („am ieşit la orice oră, oricând, nu am nicio
problemă”). Probleme apar atunci când vin „băieţii de prin alte cartiere, gen
Ferentari”.
Din punctul de vedere al mijloacelor de transport în comun, cartierul este poziţionat „excelent”. Are acces la ambele magistrale de metrou: M1
cu gura de metrou „Timpuri Noi” şi M2 cu gura de metrou „Tineretului”. În
ceea ce priveşte transportul în comun de suprafaţă, cartierul este conectat
la structura rutieră „cu ieşiri bune din cartier” atât prin tramvaie, cât şi prin
autobuze. Prin zonă circulă maşinile 76,116, 313, 318, N105, 381.
Locuitorii zonei îi percep pe ceilalţi, pe vecini, ca fiind oameni
liniştiţi, educaţi şi civilizaţi. Se vorbeşte despre „clasa de mijloc”, „oameni cu
statut ierarhic mai ridicat”, „oameni cu bani”. Fluxul de „middle class” în cartier coincide cu perioada de boom economic şi imobiliar din 2007-2008, când
preţul apartamentelor în zonă a crescut foarte mult: „două camere la 130.000
de euro”. Aflăm din interviuri că oamenii cu o situaţie financiară precară, cu
datorii, au vândut în acea perioadă şi s-au mutat în alte zone ale capitalei,
„mai la periferie” sau chiar în afara Bucureştiului.
Cartierul Tineretului reprezintă o zonă favorabilă în ceea ce privește
existența spațiilor comerciale sau de aprovizionare. Pe lângă băcăniile de cartier, în zonă mai pot fi întâlnite patiserii, brutării, carmangerii sau alte magazine alimentare. Un aspect interesant este reprezentat de apariția magazinelor
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Tineretului Neighbourhood
Tineretului Neighbourhood is located in the South side of Bucharest, in the
proximity of Timpuri Noi and Berceni neighbourhoods. The area forms a
triangle defined by Gheorghe Şincai, Tineretului and Calea Văcăreşti avenues.
The origins of the neighourhood as we know it today are to be found in the
town planning process started by the communist regime in the 1960s-1970s.
The process involved the digging of “Valea Plângerii” landfill (also referred to
as “Cocioc’s Marsh”) in Tineretului Park, and the construction of a residential
neighbourhood inside the perimeter defined by the three avenues. Before
such town planning interventions, the area boasted “modest households, but
well looked after”; these were “houses of people who were hardworking, although
by no means rich”. Even today, behind the apartment blocks, one can still
discern houses that have escaped the demolitions and are in an advanced state
of decay.
According to the interviewed, Tineretului is a quiet and civilized
neighbourhood, where “everything is at hand”, it is well supplied, “it has stores,
it has pharmacies, everything”. It is a green neighbourhood, especially due to
Tineretului Park (“it is very close and it’s huge”), to the gardens in front of the
apartment blocks (“there are plenty of them, they could be developed better”)
and to the trees, which are “everywhere in this neighbourhood, among the
blocks”. (“There’s an abundance of trees, of vegetation, it gives you a feeling of
coolness, it’s OK.”). The garden-like image of the neighbourhood is reinforced
by the presence of other parks in its proximity, Carol Park and the Văcăreşti
area. (“Near Tineretului there is also Carol Park, so you can really take your
pick.”).
Tineretului Neighbourhood is perceived as being close to the city
centre, making people feel safe – “no, no brawls, burglaries or fishy dealings
here”. There haven’t been any “major incidents” in the area, only episodes
“within the limits of normality”. We are told that the community police does a
good job, “it is visible and discrete”, and the risks are minimal (“I always go out
of the house whenever I want, at any hour, and I’ve never had any problems”).
The problems arise when “guys from other neighbourhoods, like Ferentari, show
up here.”
In terms of public transport, the neighbourhood enjoys an “excellent”
position. It has access to two major metro lines, M1, with the “Timpuri Noi”
station, and M2, with the “Tineretului” station. Regarding the overground
public transport, the neighbourhood is connected to the road structure and
has “good exit routes” via tramways and buses. Several buses operate in the
area, i.e. 76,116, 313, 318, N105, 381.
The residents perceive the others, their neighbours, as quiet, educated and civilized people. Mention is made of the “middle class”, of “people with a higher status”, “people with money”. The middle class flow in the
neighbourhood coincides with the period of economic and real estate boom
in 2007-2008, when the price for the apartments in this area skyrocketed,
reaching “130,000 Euros for a one-bedroom apartment”. From the interviews
we also learn that the people with a poor financial condition or in debt sold

“In the apartment
buildings near
Tineretului Park
lived many people
who worked in the
embassies. I have
been living here
since 1989, and
there were lots
of cars with Arab
plates and many
black people. And
back then, in ’89,
it was something
extraordinary to see
so many people of
colour, you know?
My father told me:
be careful, people
from the embassies
live here. And some
apartment blocks
looked different,
too. Better than
the rest. They
were a little bit
more stylish, more
beautiful. They
weren’t gloomy and
grey, like those on
the periphery. It was
obvious they had
been built for the
embassy clerks. People who worked in
the ministries lived
there as well, from
the Ministry of Interior, the Ministry of
Defense. It was the
people privileged
by the communist
system that used to
live here, near the
park, in the 1980s…
And it was also a
much better looking
neighbourhood,
compared to
others. I went to
school in Berceni,
for instance…
and everything
looked completely
different; everything
was grey.”
(resident, Tineretului neighbourhood).
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„Până în `89,
cartierul Timpuri
Noi era într-o construcție totală, tot
cartierul aproape,
macarale, șantiere,
ceva de genul. Și
vă dați seama că
copilăria noastră
era printre blocuri,
printre moloz, cu
țevi, cu cornete, cu
astea. Oricum noi
am avut o copilărie
mai activă decât au
ăștia acum. Activă
la modul că toată
ziua ba cu mingea,
ba cu săbiile, ba
cu alea cu carbit.
Deci nu stăteai
locului, veneai
acasă, făceai un
duş, îți făcea mama
baie, te puneai în
pat și te lua somnul
imediat.”
(locuitor cartierul
Timpuri Noi)
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Mega Image în cartier, aici regăsindu-se nu mai puțin de 4 puncte comerciale
de acest tip („sunt peste tot, din 5 în 5 metri mai vezi câte un Mega Image – supermarket, shop&go”). În ceea ce privește piețele din cartier, aici pot fi incluse
Piața Norilor, aflată în apropiere de Bulevardul Șincai, și Piața Timpuri Noi,
aflată pe Calea Văcărești.
Elementele reprezentative din cartier cuprind clădiri istorice,
instituţii, spaţii de petrecere a timpului liber, etc. De departe „inima” şi
„plămânul” cartierului este considerat parcul Tineretului. Alături de Parcul
Tineretului menţionăm: Palatul Copiilor, Crematoriul Uman Cenuşa, Parcul
Lumea Copiilor, Teatrul de Vară, Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, zona din
jurul Pieţei Norilor.
Dintre toţi cetăţenii intervievaţi pentru acest proiect, cei din Tineretului sunt cei mai satisfăcuţi cu cartierul în care locuiesc (81%). Acest fapt
se datorează infrastructurii de transport în comun care este foarte bună, cu
legături directe către centru şi alte cartiere.
De asemenea, dintr-o primă analiză a interviurilor, cartierul Tineretului pare lipsit de problemele specifice cartierelor dormitor, probleme ce ţin
adesea de modul în care spaţiul public este administrat de autorităţile locale şi
centrale. Aflăm că lumea este mulţumită, că este un cartier liniştit, frumos, curat („Nu ştiu, nu prea zic eu că sunt probleme. Chiar îmi place, sunt mulţumit”.)
Cu toate acestea, o parte dintre respondenţi au numit o serie de probleme
cu care se confruntă în cartier: oamenii străzii, lipsa locurilor de parcare şi
lipsa containerelor pentru reciclat. Problema cu locurile de parcare, specifică
întregului oraş, este acută în cartierul Tineretului, fapt ce îi determină pe
locuitori să apeleze la strategii de eficientizare a spaţiului: „se blochează maşinile care au locuri de parcare luate de la primărie, iar maşinile care blochează
trebuie să fie fără frâna de mână trasă, să nu fie în viteză, şi atunci noi putem să
le împingem, scoatem maşina, le împingem la loc şi toată lumea e fericită”. Alţii
văd situaţia de neconceput, „se parchează de parcă suntem în India”, trotuarele
sunt blocate, oamenii împing maşinile. Problema este dublată de prezenţa
serviciului de ridicat maşini care „creează un haos teribil” în aglomeraţia cartierului.
Cartierul Timpuri Noi
Cartierul Timpuri Noi este o zonă cu o identitate încă în formare. Istoria
cartierului este legată de primele industrii din Bucureşti, de sistematizarea
radicală a anilor ’80 şi de lipsa politicilor urbane. Toate acestea au creat un
spaţiu neuniform, lipsit de consecvenţă şi cu o morfologie ciudată. Cartierul
Timpuri Noi poate fi caracterizat ca o zonă a contrastelor, a amestecului între
nou şi vechi, între funcţional şi uzat. Zona Timpuri Noi este văzută ca fiind
o zonă „bună, liniştită”, cu apartamente spaţioase şi „blocuri bune, ridicate
prin turnare”, unde stau oameni „înstăriţi, cu bani”. Veteranii s-au mutat din
cartier din cauza neajunsurilor economice, lăsând loc clasei de mijloc să se
instaleze aici. Acest tip de mobilitate a dus la răcirea relaţiilor de vecinătate.
Dintre resursele şi elementele reprezentative ale cartierului, aşa cum
au reieşit din interviuri, hărţi mentale şi chestionare menţionăm: biserica
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their houses at the time and moved in other parts of the capital, “towards the
periphery”, or even outside Bucharest.
Tineretului Neighbourhood is a propitious area for commercial
or supply spaces. In addition to the local groceries, there are pastry shops,
bakeries, meat stores or other food retailers. It is interesting to note the high
number of Mega Image outlets in the neighbourhood; there are no less than
4 of them (“they are everywhere, every 5 metres you run into a Mega Image
supermarket or a Shop&Go”). As regards the neighbourhood marketplaces, we
can list Norilor Market, near Șincai Boulevard, and Timpuri Noi Market, on
Calea Văcărești.
The landmark elements of this neighbourhood include historical
buildings, institutions, leisure spaces etc. However, “the heart” and “lungs”
of this neighbourhood is Tineretului Park. Alongside it, we should mention
Children’s Palace, The Cenuşa Human Crematory, Lumea Copiilor Park, the
summer theatre, Gheorghe Şincai National College, the area around Norilor
market.
Of all the citizens we interviewed for our project, those in Tineretului appear to be the most satisfied with their neighbourhood of residence
(81%). This is due to the very efficient public transport infrastructure, ensuring direct links with the centre and other neighbourhoods.
Also, a first analysis of the interviews has revealed that Tineretului
Neighbourhood is not confronted with the problems faced by the dormitory
districts, problems having a lot to do with how the public space is managed by
the local and central authorities. We learn that people are happy, that this is a
quiet, smart and clean neighbourhood. (“I don’t know, I don’t really think there
are problems here. I really like it here, you know, I’m happy”.) However, several
respondents named a few problems they encountered in the neighbourhood:
the homeless, the lack of parking spaces and the lack of recycling containers.
The parking space issue affects the entire city of Bucharest, but appears to be
worse in Tineretului, which has determined the residents to resort to strategies of making the most of whatever parking space they possess: “people block
the cars whose owners bought the parking space from the town hall, but the
blocking cars must have their handbrake off and must not be engaged in gear;
thus people push them, get the parked car out, push them back again, and everybody’s happy”. Others consider this situation unacceptable: “they park here as
if in India”, the sidewalks are blocked, people push the cars. The problem is
worsened by the car removal service which “creates an awful chaos” amid the
neighbourhood congestion.
Timpuri Noi Neighbourhood
The Timpuri Noi Neighbourhood is an area whose identity is still being
formed. The history of the neighbourhood is associated with the first industries in Bucharest, with the radical planning interventions which took place in
the 1980s and with the lack of urban policies. All these have led to a varying
and inconsistent space, evincing a strange morphology. Timpuri Noi may be
considered an area of contrasts, of a mix between the old and the new, be-

“Until 1989, Timpuri
Noi neighbourhood
was permanently
under construction,
almost the entire
neighbourhood.
It was all cranes,
building sites, stuff
like that. As you
can guess, we spent
our childhood right
there, amid the
rubble, with our
tubes and paper
darts and the like.
Anyhow, we had a
much more active
childhood than kids
today. By active I
mean that you were
playing all day long,
with the ball or with
swords or with the
carbide explosives.
You didn’t stand still
for one second, you
came home and
took a shower or
your mum gave you
a bath, then you
went to bed and fell
asleep right away.”
(resident of Timpuri Noi neighbourhood)
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Cărămidarii de Jos; Circul Foamei; Piaţa Timpuri Noi; metroul Timpuri Noi;
zona industrială Cheiul Dâmboviţei (Timpuri Noi -Văcăreşti), zonă ce cuprinde următoarele spaţii industriale – fabricile Brifcor, Flacăra Roşie, Crinul,
Distileria „Modernă”, Uzina Timpuri Noi; Moscheea; Piaţa Norilor; Mall
Vitan; râul Dâmboviţa; Zona Văcăreşti.
Pe lângă cartografierea spaţiului din cartier, am vrut să vedem dacă
există legături afective între locuitori şi zona în care locuiesc. 75% dintre
persoanele intervievate s-au arătat mulţumite de cartierul Timpuri Noi. Un
procent la fel de mare (71%) declară că se simt în siguranţă în cartier, în timp
ce mai mult de jumătate dintre cetăţenii intervievaţi (62%) sunt mulţumiţi
cu mijloacele de transport în comun. Timpuri Noi este considerat un cartier
sigur, liniştit, unde rareori se raportează incidente. Străzile sunt luminate, iar
„lumea este civilizată”.
Aşa cum reiese din interviuri, avantajele zonei Timpuri Noi se rezumă la proximitatea cartierului faţă de centru (faţă de Piaţa Unirii), reţeaua
dezvoltată a mijloacelor de transport în comun şi la faptul că zona este foarte
bine aprovizionată din punctul de vedere al serviciilor şi al resurselor. De
asemenea, oamenii sunt mulţumiţi că în cartier sunt foarte multe locuri de
joacă pentru copii.
În timpul cercetării am aflat şi care sunt principalele patru probleme
cu care se confruntă cetăţenii din Timpuri Noi, și anume: lipsa spațiilor de
joacă pentru copii (33%), problemă resimțită atât de părinți, cât și de bunici,
oamenii străzii (32%), lipsa containerelor pentru reciclat (29%) şi gunoaiele
de pe stradă (29%).
Observăm că lipsa infrastructurii și a oportunităților de petrecere
a timpului liber, spațiile abandonate sau lipsa pistelor pentru biciclete nu
reprezintă o problemă pentru majoritatea locuitorilor. Oamenii nu le resimt
ca fiind problematice pentru că timpul liber și-l petrec într-un mod limitat,
rutinier și deloc creativ (merg la terasă, beau bere, se plimbă, stau pe bancă
etc). După ce am identificat problemele cu care se confruntă, i-am întrebat
pe locuitorii din Timpuri Noi cine este responsabil pentru rezolvarea acestor
probleme. 87% dintre respondenţi consideră că autorităţile locale (primăria de
sector) sunt responsabile de remedierea problemelor cu care se confruntă, în
timp ce 42% cred că primăria generală este responsabilă.
Este ştiut faptul că în Bucureşti infrastructura pentru consum
cultural este concentrată în centru. Timpuri Noi, la fel ca şi celelalte cartiere
„dormitor”, este lipsit de oportunităţi de petrecere a timpului liber, deşi asta ar
trebui să fie funcţia de bază a spaţiilor publice – „oferirea de oportunităţi pentru întâlnire, socializare, recreere, festivaluri” (Hou, 2010). Locuitorii de aici îşi
petrec timpul liber atât în cartier (68% merg în parc, 50% se întâlnesc/stau de
vorbă cu vecinii, 40% se plimbă prin cartier), cât şi în afara lui (frecventarea
localurilor din centru, plimbări prin parcurile mari ale oraşului – Herăstrău,
I.O.R). La întrebarea ce i-ar determina să îşi petreacă mai mult timp afară, în
spaţiul aflat în proximitatea locuinţei, 57% au răspuns că şi-ar dori amenajarea unor spaţii de/pentru odihnă şi relaxare, iar 52% îşi doresc amenajarea
unor spaţii sportive, recreative pentru adulţi. Mai mult decât atât, locuitorii
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tween what is functional and what is used. The Timpuri Noi area is considered
a “good and quiet area”, with spacious apartments and “solid apartment houses
made through casting”, where live “well-off people with money”. The former
residents have moved out, due to economic hardships, and have made room
for the middle class. This kind of mobility has caused the relations between
neighbours to become a lot cooler.
The landmark resources and elements of this neighbourhood, as
revealed by the interviews, mental maps and questionnaires, include: Cărămidarii de Jos Church; The Dome of Famine; Timpuri Noi Square; Timpuri Noi
underground station; the industrial area along the Dâmboviţa River waterfront (Timpuri Noi-Văcăreşti), consisting of the following industrial spaces:
the Brifcor factories, Flacăra Roşie, Crinul, “Moderna” Distillery, Timpuri Noi
factory; the mosque; Norilor square; Vitan Mall; Dâmboviţa River; and the
Văcăreşti area.
In addition to mapping the neighbourhood space, we wanted to
see if the residents felt any affection for the area where they lived. 75% of the
interviewed persons declared themselves content with the neighbourhood. An
almost equal percentage (71%) stated that they felt safe in the neighbourhood,
while more than half of the interviewed citizens (62%) said they were happy
with the public transport vehicles. Timpuri Noi is considered a safe, quiet
neighbourhood, where incidents are rarely reported. The streets are well lit,
and “people are civilized”.
As revealed by the interviews, the advantages of the Timpuri Noi
area amount to basically three: the proximity to the city centre (Unirii
Square), the well-developed network of public transport vehicles and the fact
that the area is extremely well supplied in terms of services and resources.
People are also content with the high number of playgrounds existing here.
During our research we also discovered the four main problems faced by the
citizens in the Timpuri Noi neighbourhood, namely: the lack of indoor entertainment spaces for children (33%), a problem lamented by parents, as well as
grandparents, the presence of homeless persons (32%), the lack of recycling
containers (29%) and the garbage thrown in the street (29%).
Let us note that the lack of leisure infrastructure and opportunities,
the abandoned spaces or the lack of bicycle tracks were not considered problems by most inhabitants. People do not feel them as such because they spend
their free time in a fairly limited and uncreative fashion, ruled by routine
(they go out to a café, have a pint of beer, stroll, relax on a bench etc.). Once
we identified their problems, we asked the residents who was responsible for
solving them. 87% of the respondents stated the local authorities (the district
hall) were responsible for the remedy of the problems, while 42% ascribed the
responsibility to the city hall.
It is well-known that in Bucharest the cultural infrastructure is
concentrated in the city centre. Timpuri Noi, like all the other “dormitory
districts”, is devoid of opportunities for leisure time spending, although this
should be the basic function of public spaces – “providing opportunities for
people to meet, to socialise, to relax, or to attend festivals” (Hou, 2010). The
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din Timpuri Noi vor să fie expuşi consumului cultural la ei în cartier. 61% vor
organizarea unei piese de teatru în aer liber, 60% vor organizarea de concerte,
52% vor organizarea unor expoziţii care să documenteze istoria cartierului.
În cartierul Timpuri Noi, interacţiunea oamenilor în spaţiul public
oscilează între comportamente familiare, standardizate, fireşti (planificate) şi
improvizaţie, activităţi spontane (fotbal la colţ de stradă, cerc în jurul petului
de bere, jocul de table la bordură, popularea spaţiului public prin folosirea
mobilierului urban improvizat). În continuare vom prezenta doar o parte
dintre multiplele și complexele activităţi care se desfăşoară în cartier.
a. Activităţi de socializare: oameni care se întâlnesc la „un pahar
de vorbă” în proximitatea magazinelor de cartier; obiceiul de a sta la poartă – „statul” este o practică des întâlnită şi în spaţiile dintre blocuri – statul
pe bordură, statul pe locuri improvizate; băncile instalate în faţa blocurilor;
şcolile din cartier sunt folosite ca puncte de întâlnire;
b. Activităţi recreative: se practică destul de des scăldatul în Dâmboviţa; terasele de cartier sunt foarte căutate şi folosite pe timpul verii; când se
plictisesc sau din pasiune, oamenii vin şi pescuiesc în Dâmboviţa; parcurile de
joacă dintre blocuri sunt zone de recreere cu bănci, coşuri de gunoi şi copaci,
importante puncte de interacţiune şi socializare în cartiere.
Concluzii
În cartierele studiate Tei, Tineretului şi Timpuri Noi, existenţa spaţiilor publice care să confere oamenilor oportunităţi de exprimare şi interacţiune este
precară. Observaţia poate fi generalizată pentru toate cartierele de tip „dormitor” ale capitalei. Parcurile, pieţele agro-alimentare şi spaţiile verzi amenajate
lângă blocuri sunt printre puţinele locuri „reglementate” de către autorităţi,
care oferă aceste posibilităţi (zăbovitul pe o bancă; cumpărăturile din piaţă;
activităţile sportive din parc: mersul cu bicicleta, cu trotineta, activităţile de
fitness, picnic, alergat etc.).
În acest context, în care infrastructura pentru petrecerea timpului
liber este slab dezvoltată, spaţiile publice fac obiectul improvizaţiei, al inventării şi reinventării acestora de către unii rezidenţi. Aceştia aleg să confere
spaţiilor o altă funcţionalitate, care să corespundă nevoilor lor de relaxare,
socializare sau protest, şi care să vină în întâmpinarea nevoilor culturale sau
sportive (înotul şi pescuitul în Dâmboviţa, graffiti-ul din spaţiile abandonate,
pet-ul de bere cu prietenii la colţ de stradă). În cazul altor locuitori, aceste
lipsuri îi determină să migreze către centru, unde spaţiile publice sunt mai
prietenoase, unde oportunitatea de a vedea, de a auzi şi de a interacţiona cu
alţi oameni este mult mai mare. Tot în centru au parte de teatru, cinematograf,
terase, baruri, evenimente muzicale, expoziţii, muzee.
După cum am văzut în studiu, dacă ar avea oportunităţi, cetăţenii şiar petrecere timpul liber şi în cartier. Amenajarea unor spaţii pentru odihnă şi
relaxare cu mobilier urban adecvat (bănci, mese), organizarea de evenimente
cultural-artistice în spaţiul public (teatru în aer liber, expoziţii de fotografie
sau care să documenteze istoria cartierului), amenajarea de spaţii sportive,
recreative şi de socializare pentru adulţi şi copii, ar fi câteva dintre moda58
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inhabitants here spend their leisure time in the neighbourhood (68% go in
the park, 50% meet/talk to their neighbours, 40% stroll through the neighbourhood), and outside it (go frequently to the large pubs in the centre, walk
through the city’s largest parks – Herăstrău, I.O.R). When we asked them
what would make them spend more time oudoors, in the spaces located near
their dwelling, 57% said they would really like to benefit from more spaces
for rest and relaxation, and 52% stated they wished to benefit from sports
or recreational facilities for adults. Moreover, the inhabitants of the Timpuri
Noi neighbourhood wish to be exposed to cultural consumption in their own
neighbourhood. 61% would like to attend an open air play, 60% would like to
see concerts organised in their area and 52% would like to attend exhibitions
documenting the history of the neighbourhood.
In the Timpuri Noi neighbourhood, people’s interaction in the public
space swings between familiar, standardized, natural (planned) behaviours
and improvisation, spontaneous activities (street corner football game, circle
around the beer PET, backgammon on the sidewalk, furnishing the public
space with makeshift urban furniture). We shall name below only several of
the multiple and complex activities taking place in the neighbourhood:
a. Socialising activities: people meet “for a chat over a glass of whatever”, near the neighbourhood shops. There is the habit of standing at the gate
– “standing” is also a frequent practice in the spaces between the apartment
blocks – or standing on the sidewalk or on other makeshift structures. Also,
people stand on benches outside the apartment blocks or use the neighbourhood schools as meeting points;
b. Recreational activities: bathing in Dâmboviţa is practiced fairly
often; outdoor cafés in the neighbourhood are very much in demand in summer; when they get bored or simply because they like it, people go fishing in
Dâmboviţa; the playgrounds in between the blocks also function as recreational areas, equipped with benches, rubbish bins and trees, important points
of interaction and socialising in the neighbourhoods.
Conclusions
In the studied neighbourhoods, namely Tei, Tineretului and Timpuri Noi,
there is a shortage of public spaces which would enable people to express and
interact. This observation is also valid for all the “dormitory districts” of the
capital city. The parks, the food markets and the green areas developed near
the apartment houses are among the few places “regulated” by the authorities
which provide these opportunities (lingering on a bench; shopping at the
market; engaging in sports activities in the park, such as riding a bicycle or a
children’s scooter, fitness, picnic, jogging etc.).
Against this background of deficient leisure infrastructure, the public spaces form the object of improvisation, of invention and re-invention on
the part of some of the residents. They choose to endow the spaces with other
functions which would meet their relaxation, socialising or protest needs or
the cultural or sporting ones (swimming and fishing in Dâmboviţa, graffiti in
the abandoned spaces, a beer PET with the friends around the corner). These
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lităţile de a atrage locuitorii în spaţiul public din cartier, de a crea nuclee de
interacţiune.
Dar cine ar trebui să se ocupe de amenajarea acestor spaţii care să
asigure interacţiunea dintre locuitorii cartierelor? Rezidenţii, autorităţile,
ONG-urile care activează în zonă? În responsabilitatea cui intră acest angajament? Răspunsul ar putea fi găsit într-un parteneriat între toate aceste entităţi.
Dar înainte de a aduce în discuţie acest parteneriat, ar trebui găsite
modalităţi prin care sentimentul de comunitate să fie reactivat, prin care
oamenii să depăşească barierele neîncrederii unul în celălalt. În urma activităţilor de cercetare întreprinse în cartiere am observat că mulţi dintre oameni
nu ştiu să lucreze în echipă, nu ştiu să fie solidari, nu ştiu cum să colaboreze
cu autorităţile sau cum să le ceară socoteală acestora atunci când nu îşi fac
treaba. Rezultatele cercetării aduc în discuţie un număr foarte mare de probleme cu care oamenii se confruntă în spaţiul public (lipsa locurilor de parcare, construcţii ilegale, lipsa locurilor de joacă pentru copii, siguranţa publică, toaletarea copacilor, lipsa consultărilor publice pe probleme de urbanism), probleme faţă de care de cele mai multe ori autorităţile locale, dar şi cele
centrale, rămân impasibile. Un prim pas pentru rezolvarea acestor probleme
poate fi făcut prin recâştigarea sentimentului de comunitate, prin aducerea
oamenilor împreună, prin facilitarea interacţiunilor dintre ei, prin implicarea
în activităţi care să le ofere posibilitatea de a se cunoaşte şi de a lucra împreună pentru binele comunităţii în care locuiesc. Grupuri de cetăţeni împreună
cu organizaţii care lucrează pentru revitalizarea spaţiului public ar putea iniţia
demersuri şi acţiuni menite să aducă beneficii întregii comunităţi.
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deficiencies cause other residents to migrate towards the city centre, where
there are friendlier public spaces, providing more opportunities to hear, to see
and to interact with others. In the same city centre, they have at their disposal
theathre halls, cinema halls, outdoor cafés, bars, musical events, exhibitions
and museums. As revealed by the survey, the citizens would also like to spend
their free time in the neighbourhood if they had the facilities. Thus, providing a number of spaces for rest and relaxation, equipped with proper urban
furniture (benches, tables), organising cultural and artistic events in the public
space (open air plays, photograph exhibitions or exhibitions documenting
the history of the neighbourhood), providing sports centres and recreational
and socialising locations for adults and children are just some of the methods
which can be used to attract the residents in the public space of their neighbourhood and to create nuclei of interaction.
However, who should be in charge of developing the spaces that
would ensure the interaction among the residents? The residents themselves,
the authorities, the NGOs active in the area? Who should be responsible for
these tasks? The answer could be: a partnership among all these entities.
However, before discussing about such potential partnership, we
should find ways to reactivate the feeling of affiliation to a community, to
cause people to overcome their lack of trust in one another. Further to our
research in the neighbourhoods, we have found that people do not know
how to work in a team, to be united; they do not know how to collaborate
with the authorities or make them account for their failures. The results of
our research have raised for discussion a huge number of problems people
face in the public space (lack of parking spaces, illegal constructions, lack of
playgrounds, public safety, lack of proper tree dressing, no public consultations on urbanism issues), problems in which the local and central authorities
generally show no interest. One first step towards solving such issues would
be to restore the feeling of belonging to a community, to bring people together
and encourage the interaction between them, to involve them in activities
which would enable them to know one another better and work in concert for
the well-being of the community in which they live. These groups of citizens
together with the organisations in charge of reviving the public space could
have initiatives and take steps intended to benefit the entire community.
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Plaja din Parcul Tineretului / The beach in Tineretului Park
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Pescari pe podul Timpuri Noi / Fishermen on Timpuri Noi bridge
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Comerţ informal în
cartierul Tineretului
Cercetarea urbană antropologiă a
celor trei cartiere a fost realizată în
perioada mai-octombrie 2014 de
către o echipă de 13 studenţi de la
Facultate de Sociologie (Universitatea Bucureşti) şi S.N.S.P.A., şi a fost
coordonată de Vlad Cătună.
Andrei Alb
Găsirea unei definiţii sau oferirea
unei descrieri exacte a ceea ce a însemnat proiectul „Spaţii Urbane în
Acţiune” pentru mine reprezintă o
provocare, datorită bogăţiei de idei
aduse în discuţie de către participanţii implicaţi în acest demers şi
modalităţii inedite prin care acestea
au fost puse în practică. În momentul în care am auzit pentru prima
dată de iniţiativa „Spaţii Urbane în
Acţiune”, în primăvara anului 2014,
am considerat că acest proiect poate
reprezenta o oportunitate de a-mi
utiliza cunoştinţele de antropologie
dobândite în timpul primului an
de masterat. Nu am ezitat deloc
şi astfel am reuşit să fiu admis
în cadrul echipei de cercetători
urbani. Pe lângă instrumentele şi
metodele de cercetare utilizate, cum
ar fi chestionare, interviuri şi hărţi
mentale, pentru obţinerea unei
cantităţi suplimentare de informaţii
am recurs şi la metoda observaţiei,
metodă de care m-am ataşat în
mod deosebit în cadrul acestui
proiect. Deşi aveam o listă clară a
punctelor de interes care trebuiau
să facă obiectul observaţiei mele,
am decis să-mi încep activitatea
printr-o serie de plimbări, fiind
dornic să descopăr zonele, clădirile,
spaţiile sau activităţile desfăşurate
în cartier care îmi atrag atenţia în
mod involuntar. Trebuie să precizez
faptul că, deşi locuiam în Cartierul
Tineretului, niciodată până la acest
proiect nu mi-am oferit suficient
timp pentru a analiza vizual, în
mod amănunţit, această zonă. Unul
dintre primele lucruri pe care le-am
experimentat în studiul explorator
a fost căldura soarelui de vară care
se revărsa peste blocurile socialiste,
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căldură care îmi dădea impresia că
aceste clădiri sunt gata să se topească în orice secundă. Acest efect era
contracarat doar de multitudinea
copacilor existenţi în spaţiile din
jurul blocurilor, aceştia reprezentând adevărate oaze, ţinând cont
de faptul că majoritatea spaţiilor de
odihnă şi relaxare din cartier sunt
amenajate la adăpostul arborilor.
Având marfa așezată
într-o cutie adăpostită sub banca
pe care stă, o bătrânică de vreo 60
de ani face reclamă produselor sale
în apropiere de Parcul Tineretului,
fapt ce stârneşte interesul câtorva
copii care trec prin zonă. Pe Strada
Piscului, un bărbat în vârstă de
30 de ani comercializează pepeni
galbeni la colțul stăzii, direct din
remorca maşinii, o Dacia Papuc
veche, de culoare albă. La intersecția
străzilor Constantin Rădulescu
Motru și Maria Tănase întâlnesc din
nou un bărbat care stă în remorca
mașinii sale și comercializează
pepeni lângă un stand de flori aflat
puţin mai departe. De cealaltă parte
a intersecției observ un stand de ascuțit cuțite și încărcat brichete, însă
nu văd nicio persoană în preajmă.
În spatele acestui stand, un bărbat
de aproximativ 40 de ani vinde
cărți vechi în mijlocul trotuarului,
acestea fiind aşezate pe o tarabă
improvizată. Comerciantul îşi ţine
toate cărţile într-o maşină veche
parcată lângă trotuar. Ai impresia
că toată intersecţia aparţine acestor
mici comercianţi stradali, plasaţi
destul de strategic între magazinele
de la parterul blocului şi căile de
acces spre mijloacele de transport.
Puţin mai departe, în intersecția

dintre Bulevardele Tineretului
și Gheorghe Șincai, așezați pe o
băncuță, doi bărbați expun câteva
perechi de ochelari, agrafe de păr
sau elastice de prins părul. Deşi sunt
singurii comercianţi din intersecţie,
aceştia îndreaptă câteva lasere
înspre trecători, încercând să le
capteze atenţia. Chipurile lor mereu
zâmbitoare parcă ascund ceva.
Aleg să-mi continui
drumul pe străzile din cartier,
gândindu-mă că aceşti mici comercianţi reprezintă, poate, o ultimă evocare ce aminteşte de istoria
trecută a oraşului, din vremea în
care Bucureştiul era un mic târg de
câmpie animat doar de glasurile negustorilor şi de forfota trecătorilor.

Andrei Alb este absolvent al Masteratului de Antropologie din cadrul
SNSPA Bucureşti. A făcut parte din
echipa de cercetare (cercetător) din
cadrul proiectului Spaţii Urbane în
Acţiune şi a realizat cercetarea din
proiectul Timpuri Noi în Acţiune.
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Informal Trade in
Tineretului
Neighbourhood
The urban social anthropological
research in the three neighborhoods
was done between May and October
2014 by a team of 13 students, and
was coordinated by Vlad Cătună.
Andrei Alb
I find it quite difficult to come up
with a definition or to provide an
accurate description of what the
project “Urban Spaces in Action”
meant for me, due to the rich
array of ideas debated by all those
involved and the unconventional
way in which they were put into
practice. When I first heard of the
Urban Spaces in Action initiative,
in the spring of 2014, I viewed it
as an opportunity for me to test
my knowledge of anthropology
acquired during the first year of
the master’s programme. I didn’t
hesitate for one second and thus I
managed to be accepted in the team
of urban researchers. In order to acquire additional information, apart
from such research tools and methods as questionnaires, interviews
and mental maps, I also resorted to
the method of observation, to which
I became particularly attached
during the project. While I had my
own clear list of points of interest
to be observed, I decided to start
by walking around the neighbourhood, eager to uncover those areas,
buildings, spaces or activities which
would draw my involuntary attention. I must say that, although I had
been living in Tineretului District
for some time, I had never before
given myself sufficient time to
explore it carefully. One of the first
things I noticed during my exploratory walk was the warmth of the
summer sun flooding the socialist
apartment buildings, causing me to
feel that the latter were on the verge
of melting right then and there. This
impression was counteracted by the
multitude of trees surrounding the
apartment blocks, genuine oases
which sheltered most of the spaces

dedicated to rest and relaxation in
that neighbourhood.
Near Tineretului
District, an elderly lady of about 60
calls out her merchandise, placed in
a box under the bench, arising the
interest of some children passing
by. In the corner of Piscului Street, a
man of about 30 sells melons directly from the trailboard of his pick-up
truck, an old white Dacia Papuc.
At the crossroads of Constantin
Rădulescu Motru and Maria Tănase
streets, I stumble upon another
man who sells watermelons from
his car, near a flower stand. On the
other side of the crossroads I notice
a stall for sharpening knives and
loading lighters, but no customers.
Farther behind, a man aged about
40 sells old books on a makeshift
stall placed right in the middle of
the pavement. The merchant keeps
all of his books in an old dilapidated
car parked nearby. You are under
the impression that the intersection
belongs to these street vendors,
placed strategically near the ground
floor shops and the access ways to
the public transport vehicles. A little
farther away, at the crossroads of
Tineretului and Gheorghe Șincai
boulevards, two men seated on a
bench display several pairs of eyeglasses and a number of hair pins
and hair bands. Although they are
the only vendors in this crossroads,
they still try to catch the eye of the
passers-by with their piercing glances. Their perpetually smiling faces
appear to be hiding something.
I keep on wandering down the
neighbourhood streets, thinking
that these pedlars are possibly the

last remnants of the city’s past history, recalling a time when Bucharest
was just a small burg in the heart of
the flatlands, solely enlivened by the
shrieks of the street vendors and the
hustle and bustle of its passers-by.

Alb Andrei has graduated from the
Anthropology Master’s Programme
at SNSPA Bucharest. He has been a
researcher and member of the Urban
Spaces in Action project team and
has conducted the research work in
the Timpuri Noi in Action project.
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Alex Axinte, Cristi Borcan, Maria Daria Oancea

Participanţi atelier construcţie şi amplasări AcUM / Participants at the construction workshop and location
management for the Accumulator
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Ivona Dumitrache, Tudor Elian, Cosmin Gruian, Adela Iacoban, Magda Juravlea, Sabina Lefter, Oana-Luiza Mihai, Silviu Marcu, George
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AcUM în Bucureşti
Majoritatea populaţiei Bucureştiului
locuieşte la bloc, în cartierele-dormitor, acolo unde viziunea modernistă
de reorganizare radicală a locuirii
colective a fost pusă în practică
prin ingineria socială a proiectului
comunist de formare a omului nou.
Funcţionarea zonelor dintre blocuri
ca spaţii publice, definite ca „spaţii
ale interacţiunii sociale”1, a eşuat în
ambele proiecte, acestea performând
doar ca un fundal, un teritoriu utilitar, de tranzit. În ultimii 25 de ani
caracterul acestor spaţii nu s-a modificat semnificativ, acestea
rămânând spaţii anexă, bune doar
de privatizat în interes individual
şi privite mai puţin ca o resursă
comunitară. Peste această moştenire s-a depus un strat superficial
de intervenţii la fel de decorative
şi uniformizatoare ca proiectul
iniţial, aplicat de către administraţia
preocupată doar de imobile, într-un
proces ce amână declanşarea unei
reabilitări morale şi a spaţiului
dintre clădiri. În paralel însă, o serie
de practici cotidiene reziliente au
supravieţuit şi se manifestă ca un
comentariu funcţional aplicat vieţii
la bloc.2

Acum in Bucharest
The majority of Bucharest’s residents
live in apartment blocks, in the
dormitory neighbourhoods, where
the modernist vision of radically
reorganising collective housing
was implemented through the
social engineering of the communist project of the “new man”. The
intention to turn the areas among
blocks into public spaces, defined
as “spaces for social interaction”1,
failed in both projects, and they have
been confined to functioning only
as a background, a utilitarian transit
zone. The nature of such spaces has
not changed significantly during
the last 25 years; they continue in
the same state of accessory spaces,
fit to be privatised for individual
interests and hardly ever regarded as
a community resource. The administration bodies, exclusively concerned
with the buildings as such, have
superimposed a superficial layer of
interventions over this legacy, just as
ornamental and equalising as those
of the original project, postponing
the necessary moral rehabilitation
of the spaces between buildings. In
parallel, however, a number of daily
resilient practices have survived and
manifest themselves as a functional
comment on life in the apartment
block.2

1 Henri Lefebvre

2 Popularea apartamentelor de la
parter cu buticuri
şi alte funcţiuni
comerciale, prelungirea gospodăriilor
în spaţiile verzi de
lângă bloc prin
amenajarea de
grădini cu flori şi
zarzavat sau dotarea intrărilor scărilor
de bloc cu locuri
de vorbă umbrite
de viţă-de-vie.
2 People open
a variety of
small shops and
commercial premises on the ground
floors of apartment
buildings, use the
green areas near
their blocks like an
extension of their
own households,
growing flowers
and vegetables, or
arrange conversation spots right at
the block entrances, in the shade of
a grapevine arbour.
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3 Michel
de Certeau,
“The Practice of
Everyday Life”

4 „Cutia cu Scule”
este o unitate mobilă alcătuită din
module de lemn,
ce susţine diferite
tipuri de acţiuni
de activare a
spaţiului public: ateliere, spectacole,
proiecţii, prezentări
şi expoziţii.
„Cutia cu Scule”
a fost realizată
în 2013 în cadrul
ediţiei a 8-a a
festivalului urban
Street Delivery.
www.facebook.
com/CutiaCuScule
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AcUM în construcţie
În acest context, am decis să adresăm această lipsă cronică de spaţiu public,
atât în dimensiunea lui fizică, cât şi în cea socială, prin intermediul Acumulatorului Urban Mobil (AcUM), un pavilion ce a găzduit o serie de activităţi
susţinute de echipa proiectului. Împrumutând din tacticile de adaptare,
definite de Michel de Certeau ca „arta celui mai slab”3, dezvoltate de diverse
echipamente urbane locale – ca oportunismul amplasării chioşcurilor pe
trotuar, competiţia pentru supremaţie vizuală a totemurilor publicitare şi electorale sau intuiţia comercială a vânzătorilor ambulanţi – AcUM a funcţionat
atât ca un magnet pentru locuitori, cât şi ca un generator de spaţiu public.
Prin activităţile susţinute, Acumulatorul a devenit pentru echipa proiectului
un container de colectare de informaţii despre structura şi dinamica spaţiului
public din cartiere.
Proiectat în avans, Acumulatorul a fost construit în cadrul unui
atelier colectiv de lucru, de către o echipă de studenţi voluntari. Din ferestrele aruncate de bucureşteni în urma termopanizării blocurilor, aceştia au
asamblat într-o săptămână un pavilion triunghiular, cu latura de 2,5 m şi 3,75
m înălţime. Alcătuit din panouri demontabile, Acumulatorul a fost încărcat
într-un camion în curtea gazdei noastre, galeria tranzit.ro/Bucureşti, şi transportat în cartiere, unde echipa de voluntari îl instala în câteva ore şi îl demonta peste câteva zile. Tot acest proces de descărcare, amplasare şi montare a
devenit o prelungire a atelierului de lucru transferat în cartier, iar Acumulatorul, împreună cu echipa sa şi susţinut de „Cutia cu Scule”4, a funcţionat astfel
ca o unitate nomadă de intervenţie rapidă în activarea şi producţia de spaţiu
public instant.

AcUM - Mobile Urban Accumulator

AcUM under construction
In this context, we decided to address this chronic shortage of physical, as
well as social public space with the help of the Urban Mobile Accumulator
(AcUM), a pavilion hosting a number of activities organised by the project
team. Borrowing from the adaptation tactics defined by Michel de Certeau as
“the art of the weakest”3, and developed by several urban entities – such as the
opportunistic placement of kiosks on the sidewalk, the competition for visual
supremacy of advertising and electoral totems or the commercial intuition
of itinerant street vendors – AcUM functioned like a magnet for the residents and a generator of public space. Thanks to the activities organised, the
Accumulator became, for the project team, a container for the collection of
information on the structure and dynamics of the public space in the neighbourhoods.
The Accumulator was designed and built in a collective construction workshop by a team of volunteer students. They retrieved the windows
thrown by Bucharest residents as a result of the double glazing interventions
at the blocks and assembled in only one week a triangular pavilion with a
side of 2.5 metres and 3.75 metres high. The Accumulator was loaded on a
truck in the yard of our host, gallery tranzit.ro/Bucharest, and transported to
the neighbourhoods; since it was made of detachable components, the team
of volunteers assembled it in a couple of hours, and then dismantled it again
after a few days. All these unloading, placement and assembly operations
practically amounted to an extension of our workshop in the neighbourhood,
and the Accumulator together with its team and supported by
“The Toolbox”4,thus functioned like a nomadic rapid intervention unit for the
activation and production of instant public space.

3 Michel
de Certeau,
The Practice of
Everyday Life

4 Cutia cu Scule
(The Toolbox) is a
mobile unit made
up of wooden
modules, which
supports various
types of public
space activation
pursuits: workshops, shows,
screenings, presentations or exhibitions. Cutia cu Scule
was created during
the 8th edition of
the Street Delivery
urban festival, in
2013.
www.facebook.
com/CutiaCuScule

Atelier de lucru la galeria tranzit.ro/Bucureşti / Construction workshop at tranzit.ro/Bucureşti gallery
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AcUM în cartiere
Amplasamentele din cele trei
cartiere au fost identificate în urma
unui proces de cartografiere a caracteristicilor, resurselor, actorilor,
a permisivităţilor şi mai ales a interdicţiilor locurilor. Am căutat spaţii
publice în afara parcurilor, ceva mai
largi, deschise, aflate la intersecţia
fluxurilor pietonale importante din
cartier. Astfel de locuri aproape
nu mai există, vânate de funcţiuni
comerciale, ocupate de parcări,
consumate, blocate, îngrădite. Toate
cele trei amplasări şi-au găsit cu greu
loc în buzunare de-a lungul unor
bulevarde de tip coridor compact
de blocuri, adiacente unor funcţiuni publice reper pentru geografia
cartierelor: în faţa unui oficiu poştal,
a unei biserici şi a unei şcoli.
Deşi invizibil în percepţia
locuitorilor şi în documentarea unor
astfel de proiecte, dar o parte determinantă a ecosistemului complex ce
defineşte spaţiul public bucureştean,
procesul de avizare a fost destul de
imprevizibil, cu momente de suspans pe parcurs, dar cu final fericit.5
Amplasările Acumulatorului au evoluat diferit în funcţie de
specificul cartierului, de geografia
zonei sau de profilul participanţilor,
iar activităţile civice sau culturale
găzduite au funcţionat ca o replică
scara 1:1 la fenomenul dispariţiei
spaţiului public din aceste zone.

AcUM in the neighbourhoods
The locations of the Accumulator
in the three neighbourhoods were
identified after mapping the characteristics, resources, actors, possibilities and especially interdictions
affecting various sites. We looked for
open public spaces situated outside
parks, on wider plots, placed at the
intersection of the most important
pedestrian flows in that neighbourhood. Such places have gone almost
extinct; when they are not hunted by
retailers, they are taken up by parking spaces, consumed, blocked or
fenced in. All these three locations
were found with difficulty in several
pockets formed along avenues like
compact corridors of blocks, and
adjacent to public institutions operating as landmarks for the neighbourhoods in question: in front of a
post office, in front of a church and
in front of a school.
While it is invisible to most
inhabitants, as well as throughout
the documentation stages of this
kind of projects, the endorsement
process remains, however, a decisive
part of the complex ecosystem which
defines the Bucharest public space.
In this case, albeit unpredictable and
occasionally suspenseful, it did have
a happy ending.5
The locations of the Accumulator evolved differently, according to the specificity of the neighbourhood, the geography of the area
or the profile of the participants, and
the civic or cultural activities hosted
by it functioned like a response on a
1:1 scale to the phenomenon of the
disappearance of the public space in
such areas.

5 Trecând prin
proceduri diferite
de la un sector la
altul, Acumulatorul
a primit autorizaţie
de amplasare
temporară, a plătit
taxa de ocupare a
domeniului public
şi a fost încadrat
mai degrabă
la „publicitate
stradală”, în lipsa
unei alte categorii
adecvate.
5 We completed
various procedures
for the Accumulator according to
the sectors where
we moved it, obtained a temporary
placement permit
and paid the fee for
the occupation of
the public domain.
The Accumulator
was classified
under “street
advertising”, since
no other proper
category could be
found for it.
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Asamblarea
Acumulatorului /
Assembling the
Accumulator
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AcUM în Tei
11-13 iulie 2014

Acumulatorul şi-a găsit loc într-o retragere a
frontului de blocuri de pe strada Teiul Doamnei,
la capătul unui parter comercial unde se înşiră mai
multe scări de bloc, un magazin mixt, o pizzerie şi
o cofetărie, un magazin de haine, o bancă şi un exchange. Într-un perimetru restrâns, delimitat de un
oficiu poştal, o florărie, accesul la un loc de joacă,
aleea către spatele blocului şi treptele către stradă,
Acumulatorul a transformat platoul înălţat de
asfalt dintr-un loc de trecere într-un popas. Aici,
locuitorii au dezbătut problemele cartierului, copiii
au desenat traseele zilnice şi au întemeiat oraşe pe
asfalt, şi tot de aici am pornit în explorarea locurilor din jur. Într-un cartier unde memoria urbană
e încă vie, locuitorii au fost atraşi cel mai mult de
expoziţia despre istoria cartierului, împrumutată
de la Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei1 şi alcătuită din imagini colectate din arhive personale.
Astfel, timp de trei zile Acumulatorul a funcţionat
ca un chioşc nou deschis în cartier unde s-au tranzacţionat amintiri, păreri şi planuri de viitor.

1 www.laculteiinfo.wordpress.com

AcUM in Tei
11-13 July 2014

The Accumulator was set up in a recess formed by
the apartment block frontage along Teiul Doamnei
Street, at the end of a commercial ground floor
made up of a suite of accesses to the flats, a general
store, a pizzeria, a confectioner’s shop, a clothing
store, a bank and an exchange office. In a small perimeter defined by a post office, a flower kiosk, the
access way to a playground, an alley leading to the
rear of the block and the stairs towards the street,
the Accumulator transformed the elevated concrete
plateau from a crossing point into a stopover. Here
the residents debated the problems of the neighbourhood and the children drew their daily routes
and founded cities on the asphalt. This was also our
starting point on a journey of exploration of the
surroundings. In a neighbourhood where the urban memory is still alive, the residents were especially interested in the exhibition documenting the
history of their neighbourhood, borrowed from the
Lacul Tei Group of Civic Initiative1 and composed
of images collected from people’s personal archives.
Thus, for three days, the Accumulator functioned
like a kiosk newly opened in the neighbourhood, a
place for exchanging memories, opinions and plans
for the future.

Strada Teiul Doamnei Street - în faţa Oficiului poştal nr. 38 / in front of no. 38 Post office
73

AcUM - Acumulator Urban Mobil

AcUM în Tineretului
11-14 septembrie 2014

Acumulatorul a fost amplasat pe o zonă pavată
într-un spaţiu verde de pe bulevardul coridor
Gheorghe Şincai, în preajma unei biserici ce a supravieţuit demolărilor. Montat vizavi de un parter
comercial compus dintr-o patiserie, magazine de
pantofi şi de piese auto, bănci, agenţii imobiliare,
completate de vânzători ambulanţi şi florărese,
Acumulatorul a transformat spaţiul îngrădit într-o
oază de spaţiu public conectată la fluxul cotidian
adiacent. Atraşi de expoziţia despre urmele mahalalelor dispărute şi construcţia noului cartier şi de
macheta cu reperele cartierului, locuitorii ne-au
indicat o serie de locuri cu potenţial de amenajare. Între timp, copiii au colorat cu cretă spaţii de
parcare prin cartier şi au desenat prelata Acumulatorului, de unde am pornit în număr mare în explorarea cartierului. Într-un loc cu oameni cu spirit
de iniţiativă, mesele rotunde despre problemele şi
potenţialul cartierului au suscitat un interes ridicat
şi dezbateri încinse. Timp de 4 zile, Acumulatorul
a funcţionat ca un totem de funcţiuni publice şi un
magnet pentru locuitori.

AcUM in Tineretului
11-14 September 2014

The Accumulator was set up in a paved pocket
situated on a green strip on the corridor-like
boulevard Gheorghe Sincai, near a church that has
survived the demolitions. Mounted across from
a commercial ground floor made up of a pastry
shop, shoe stores and car parts shops, banks and
real estate agencies, as well as street vendors and
florists, AcUM transformed the fenced in area into
an oasis of public space connected to the adjacent
daily flow. Attracted by the exhibition documenting the former slums, now gone, and the construction of the new neighbourhood, as well as by the
architectural model featuring the landmarks of the
neighbourhood, the residents pointed to us several
places with great potential for renovation. In the
meantime, the children drew in chalk several
parking spaces around the neighbourhood and
painted the canvas of the Accumulator; afterwards,
we set out in large numbers to explore the area. At
some point we encountered several locals full of
initiative, so the roundtables concerning the neighbourhood’s problems and potential aroused great
interest and sparked heated debates. For four days,
the Accumulator functioned like a totem of public
functions and like a magnet for the residents.

Blvd. Gheorghe Şincai Blvd. - în faţa bisericii Manu Cavafu / in front of Manu Cavafu church
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AcUM în Timpuri Noi
26-28 septembrie 2014

Acumulatorul s-a aşezat într-o retragere din lungul
bulevardului compact de blocuri Nerva Traian, în
faţa unei şcoli de cartier, la capătul unui scuar de
asfalt rezultat din desenul traseelor auto. Înconjurat de maşini, dar plasat la intersecţia fluxurilor
pietonale de pe bulevard şi dinspre şcoală, Acumulatorul a transformat o parcare informală într-un
spaţiu de interacţiune. În prima zi a evenimentului
a plouat, iar atelierele pentru copii au avut loc în
filiala „Emil Gârleanu” a Bibliotecii Metropolitane
Bucureşti şi în Grădiniţa nr. 81, unde am găsit
oameni deschişi care ne-au primit să ne adăpostim
de ploaie. A doua zi, vremea şi-a revenit, iar Acumulatorul a strâns pe parcursul zilei copii şi părinţi
la atelierele de desen, locuitori atraşi de expoziţia
despre istoria cartierului sau de expediţia prin zona
industrială a Dâmboviţei. Într-un cartier relativ
tânăr, cinema-ul ad-hoc din faţa staţiei de autobuz
a adunat la un loc copii, tineri şi părinţi. Pentru
2 zile, Acumulatorul a funcţionat ca un pavilion
de activităţi culturale ce a generat spaţiu public
într-un teritoriu utilitar.

AcUM in Timpuri Noi
26-28 September 2014
The Accumulator was set up in a recessed pocket

of the compact Nerva Traian Boulevard, in front
of a neighbourhood school, at the end of a square
portion formed by the car routes. Surrounded by
cars, but placed at the intersection of the pedestrian flows from the boulevard and from the school,
the Accumulator turned an informal parking lot
into a space for interaction. On the first day of the
event it rained, so we held the children’s workshops
at the “Emil Gârleanu” branch of the Metropolitan Library in Bucharest and at Kindergarten
81, where some kind people welcomed us in and
sheltered us from the rain. The following day the
weather improved and the Accumulator was able
to attract children and their parents to the drawing
workshops, while other residents enjoyed the
exhibition on the history of the neighbourhood
and embarked on a trip through the industrial area
along the Dâmboviţa River. In a relatively young
neighbourhood, the ad hoc outdoor cinema organised in front of the bus station gathered children,
young people and parents alike. For two days, the
Accumulator functioned like a pavilion for cultural
activities which generated public space in a utilitarian territory.

Blvd. Nerva Traian Blvd. - în faţa Şcolii nr. 81 / in front of no. 81 Middle school
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AcUM pentru cetăţeni
Consultări şi mese rotunde

Acumulatorul a găzduit câteva dezbateri cu cetăţenii, în care am urmărit sondarea problemelor
cartierului, dar şi a potenţialului de transformare
a unor locuri sau identificarea unor actori locali
activi. Cetăţenii au fost invitaţi să participe la
dezbateri, în timpul discuţiilor avute cu echipa de
cercetători sau a vizionării expoziţiei, dar şi prin
contacte spontane făcute prin cartier în timpul cartografierii zonei. Pe un fond de neîncredere a cetăţenilor, fie în administraţia publică, ce îi curtează
înainte de alegeri şi îi ignoră după, fie în eficienţa
acestor metode de a le rezolva problemele curente,
organizarea dezbaterilor a fost activitatea unde
participarea a fost cel mai greu de construit. Lipsa
unui exerciţiu în practica acestor instrumente a
contribuit la startul dificil. Însă, odată depăşite
blocajele, discuţia a progresat pe direcţii şi teme
comune. Problemele majore ale fiecărui cartier
erau cele care ocupau în mare parte agenda, cetăţenii având în primul rând nemulţumiri legate de administrarea spaţiilor publice, siguranţa cetăţenilor,
locurile de parcare. Deşi aceste aspecte nu intrau în
capacitatea de adresare a echipei în cadrul proiectului „Spaţii Urbane în Acţiune”, preponderenţa lor
în discuţii ne-a arătat care sunt nevoile imediate
ale cetăţenilor, cum îşi definesc aceştia interesele
legate de spaţiul public, dar şi cât de mare este lipsa
de comunicare între administraţie şi cetăţeni. Au
fost şi dezbateri ce au trecut şi dincolo de problemele mari ale cartierului, în special la amplasarea
din cartierul Tineretului, când discuţia a ajuns şi
la propuneri şi acţiuni despre viitorul cartierului
şi posibilul rol al cetăţenilor. Astfel, locuitorii au
contribuit la crearea unei agore temporare, în care
s-a dezbătut cartierul chiar de la nivelul străzii.
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AcUM for citizens
Consultations and round tables

The Accumulator hosted several debates with
the citizens, aimed at identifying the problems
confronting the neighbourhood, the more active
locals, as well as the potential for transformation of
several places. The citizens were invited to participate in the debates when they interacted with the
research team or when they contemplated the exhibition, as well as through the spontaneous contacts
initiated in the neighbourhood during the mapping
of the area. Against a background of mistrust of the
citizens in the public administration institutions,
which court them before the elections and ignore
them afterwards, or in the problem-solving capacity of such methods, the organisation of the debates
was one of the most challenging activities in terms
of achieving participation. The insufficient practice
with this kind of instruments has contributed to a
difficult start. Nevertheless, once the obstacles were
overcome, the discussion advanced with reference
to a number of common directions and topics. The
agenda was mainly taken up by the major problems
confronting each neighbourhood; the citizens were
primarily dissatisfied with the management of the
public spaces, the protection of personal safety or
the scarcity of parking places. Although the Urban
Spaces in Action project team did not hold the
necessary competences to solve such issues, the
frequency with which they were brought up in the
discussions was revealing for the immediate needs
of the citizens, for how they defined their interests
in relation to the public space and for the chronic
lack of communication between the administration and the citizens. Some debates went beyond
the major problems faced by the neighbourhood,
especially in Tineretului, where the people also
made proposals and suggested actions regarding
the future of the neighbourhood and the possible
role of the citizens. Thus, the residents contributed
to the creation of a temporary agora which debated
the local issues right there in the street.

AcUM - Mobile Urban Accumulator

Dezbatere în Cartierul Tei / Round table in Tei Neighbourhood

Dezbatere în Cartierul Tineretului / Round table in Tineretului Neighbourhood
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AcUM pentru copii
Ateliere de educaţie urbană

Activităţile pentru copii găzduite de Acumulator
au urmărit deschiderea în cartier a unui spaţiu
de interacţiune pentru locuitorii mai tineri, ca o
alternativă la locurile monofuncţionale de joacă ce
împânzesc spaţiile dintre blocuri. Aceste ţarcuri de
joacă, bule cauciucate mobilate cu aparate ce susţin
activităţi semipreparate, unde copiii vin să îşi
consume timpul de joacă, iar părinţii să îşi verifice
plicitisiţi telefonul, nu generează dinamică, nu
provoacă la explorare şi nu favorizează participarea. Acumulatorul a găzduit două tipuri de ateliere:
unul de desen şi altul de explorare. Anunţate prin
afişe în cartier, pliante distribuite prin scări de bloc
sau prin invitaţii directe, atelierele au strâns mereu
un public numeros, indiferent de amplasare, vreme
sau ora de desfăşurare. Încântaţi că astfel de activităţi se întâmplă la ei pe stradă şi nu doar în centru
sau în marile parcuri, dar şi miraţi că atelierele
sunt gratuite, copiii şi părinţii şi-au redescoperit
cartierul prin joc, naraţiune şi explorare fără structuri spaţiale restrictive, generând un spaţiu public
multifuncţional.
Expediţia
După lectura unui fragment dintr-o poveste, copii,
părinţi şi îndrumători au plecat în explorarea
împrejurimilor. Inspiraţi de Habarnam, au fondat
din cretă „Oraşul Florilor” pe asfaltul mai puţin
circulat din Tei, sau plecaţi pe urmele Fetei din Soc,
au reorganizat o parcare din Tineretului.
Harta
Pe prelata Acumulatorului întinsă ca un covor de
joacă direct pe trotuar, copiii au desenat drumul
de acasă până la şcoală şi au povestit în culori
cum se vede cartierul prin ochii lor. Din desenele
lor alăturate a rezultat o hartă afectivă a zonei, cu
repere şi trasee personale.
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AcUM for children
Urban education workshops

The activities hosted by the Accumulator and
targeting children were aimed at providing a space
of interaction for the younger residents in the
neighbourhood, as an alternative to the single-purpose playgrounds which have invaded the spaces
between blocks. These rubber enclosures furnished
with devices delivering pre-packaged activities,
where the children simply come to consume their
play time and the parents to check their mobiles
in utter boredom do not generate any dynamics,
do not invite to exploration and do not encourage participation. The Accumulator hosted two
types of workshops: a drawing and an exploration
workshop. Announced by posters put up in the
neighbourhood, by fliers disseminated in blocks or
via direct invitations, the workshops have always
attracted a large public, irrespective of location,
weather conditions or timing. Thrilled that such
activities take place on their street, and not just
in the city centre or in the main parks, and also
amazed at their being free of charge, the children
and the parents rediscovered their neighbourhood
by playing games, telling stories and exploring
places, in the absence of any restrictive structures,
generating a multi-purpose public space, and the
parents rediscovered their neighbourhood by playing games, telling stories and exploring places, in
the absence of any restrictive structures, generating
a multi-purpose public space.
Map
On the canvas of the Accumulator, spread out directly on the sidewalk, like a play rug, the children
drew their trajectories from home to school and
the neighbourhood as they saw it. Their joined
drawings resulted in an affective map of the area,
bearing their own landmarks and personal routes.
The expedition
After reading a fragment from a story, children,
parents and coordinators embarked on a journey
to explore the surroundings. Inspired by Habarnam, they founded the “City of Flowers” out of
chalk on a less circulated portion of the Tei Boulevard, or followed the trails of the Elder tree girl and
reorganised a parking lot in Tineretului.

AcUM - Mobile Urban Accumulator

Desene despre
cartier
Drawing the
neighbourhood
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AcUM despre cartier
Expoziţii despre istoria cartierului

În fiecare amplasament, pe panourile Acumulatorului au fost expuse fotografii vechi şi planuri
istorice, ilustrând istoria celor trei cartiere.1
Obişnuiţi cu un context vizual umplut până la refuz cu reclame agăţate, bannere mari atârnate, afişe
lipite peste tot şi traversând zilnic trotuare ocupate,
dacă nu cu maşini parcate, atunci cu panouri
mobile sau cu totemuri publicitare, locuitorii au
descoperit cu bucurie că se poate expune şi altceva
în spaţiul public: memoria locului.
Fiecare expoziţie a fost organizată după
câteva teme sau tipologii funcţionale: locuire,
zone verzi, spaţii industriale, repere. Imaginile
şi planurile au fost colectate din media digitală
sau scanate din publicaţii de specialitate, iar toată
această acumulare de informaţii despre istoria
cartierului a servit în acelaşi timp şi organizării tururilor ghidate. În toate cele trei cartiere
demolările din perioada socialistă au înlocuit
aproape în totalitate ţesutul preexistent, astfel că
mulţi dintre vizitatorii mai tineri au descoperit
poate pentru prima dată repere din istoria cartierului lor.
Expoziţiile2, compuse din fotografii
şi planuri agăţate cu cârlige de rufe în ramele
geamurilor vechi, au funcţionat ca un catalizator
în declanşarea dialogului între vizitatori şi echipa
de cercetători, dar şi între locuitori, care se opreau
să remarce locuri şi să rememoreze întâmplări.
Cartierul a devenit astfel subiect de conversaţie, iar
trotuarul, un spaţiu expoziţional deschis publicului.
1 În cartierul Tei
expoziţia a fost
împrumutată de la
Grupul de Iniţiativă
Civică Lacul Tei.
Colecţia de imagini
cuprinde imagini
donate din arhivele
personale ale locuitorilor cartierului.
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2 Potenţialul
descoperit prin expoziţia din cartierul
Tei a determinat
organizarea unor
expoziţii similare şi
în cartierele Tineretului şi Timpuri Noi.

AcUM about the neighbourhood
Exhibitions about the history of the
neighbourhood

In each location, the boards of the Accumulator
displayed vintage photographs and historical
plans illustrating the history of the three neighbourhoods.1 Used to a visual context saturated
with hanging advertisements, large banners and
posters put up everywhere, and crossing every day
sidewalks overcrowded with parked cars, mobile
boards or advertising totems, the inhabitants were
thrilled to discover that something else can be
exhibited in the public space: the memory of the
place.
Each exhibition was organised according
to several themes or functional typologies: housing, green areas, industrial areas, landmarks. The
images and plans were collected from the digital
media or scanned from specialised publications,
and were subsequently used to organise the guided
tours as well. In all the tree neighbourhoods,
the socialist-era demolitions almost completely
destroyed the previous urban fabric, so that many
of the younger visitors discovered important landmarks in the history of their neighbourhood for
the first time.
The exhibitions2, consisting of photographs and plans hanging from clothes pegs in old
window frames, functioned like a catalyst in the dialogue between the visitors and the research team,
as well as between the inhabitants themselves, who
stopped to make a remark about a place and to
recall events. Thus, the neighbourhood became a
topic of conversation, and the sidewalk, an exhibition space opened to the public.
1 In Tei neighbourhood the exhibition was borrowed
from the Lacul Tei
Group of Civic Initiative. The images
in the collection
have been donated
by the neighbourhood residents,
from their personal
archives.

2 The potential
revealed by the
Tei Neighbourhood exhibition
determined the
organisation of
similar exhibitions
in Tineretului and
Timpuri Noi neighbourhoods.
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Istoria cartierului
The history of the
neighbourhood
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AcUM la pas
Tururi ghidate prin cartier

Acumulatorul a fost punctul de plecare şi de
sosire în tururile ghidate organizate în cele trei
cartiere. Tururile au constituit o extensie pietonală
a expoziţiilor despre istoria şi memoria locurilor,
în contextul unui oraş în care istoria şi memoria
sunt concentrate în zona centrală a oraşului. În
Bucureşti, aura istorică a centrului vechi sau a
arterelor mari contrastează puternic cu amnezia cartierelor dormitor ridicate peste mahalale
modeste. Tururile, organizate prin spaţii care la
prima vedere au doar un trecut recent şi nu au
moşteniri spectaculoase, au suprapus evoluţia
urbanistică a oraşului, istoria socială, legendele
urbane şi poveştile locuitorilor.
Fiecare traseu a fost definit de o temă şi
de câteva popasuri. Tema traseului funcţiona ca
o secţiune prin caracterul locului ce a fost definit
printr-o cercetare a resurselor istorice disponibile
(cărţi, planuri, fotografii), dar şi prin explorarea la
pas a zonei. În cursul acestor plimbări exploratorii
am descoperit elemente din microistoria locurilor,
unele dintre aceste descoperiri devenind ulterior
popasuri în tururile ghidate. Anunţate prin afişe,
pliante, on-line sau prin contacte directe, tururile
au avut parte de participări inegale în cele trei cartiere, de la grupuri formate în majoritate din membrii echipei până la expediţii numeroase, în care
locuitorii zonei au descoperit că istoria există chiar
pe strada lor, ignorată, demolată sau nevalorizată.
Astfel, tururile ghidate prin cartiere au funcţionat
ca o aplicaţie practică de creştere a sentimentului
de apartenenţă a locuitorilor la cartierul în care
trăiesc.
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AcUM by foot
Guided tours through the
neighbourhood

The Accumulator was the starting point, as well as
the destination in the guided tours organised in
the three neighbourhoods. The tours constituted
a pedestrian extension of the exhibitions on the
history and memory of the places, in the context of
a city where history and memory are concentrated in the city centre. In Bucharest, the historical
prestige of the old town or of the major avenues is
in powerful contrast to the amnesia characterising
the dormitory neighbourhoods constructed on the
sites where once stood slums. The tours, organised
through spaces which at first sight are of recent
date and cannot boast a spectacular legacy, evoked
the urbanistic evolution of the city, the social history, urban legends and the stories told by the locals.
Each route was defined by a theme and
several stopovers. The theme of the route functioned like a section through the character of
the place, defined after researching the historical
resources available (books, plans, photographs),
and after exploring the area by foot. During these
exploratory walks, we uncovered incidents from
the micro-history of the places, and some of these
discoveries became stopovers during the guided tours. Advertised in posters, fliers, online or
through direct contact, the tours benefited from
unequal participations in the three neighbourhoods, from groups made up mainly of the team
members, to consistent expeditions, thanks to
which the inhabitants of the area discovered history on their own ignored, demolished or devalued
street. Thus, the guided tours through the neighbourhoods functioned like a practical exercise for
enhancing the inhabitants’ feeling of affiliation to
the neighbourhood in which they lived.

AcUM - Mobile Urban Accumulator

Expediţia „Hoinari
prin Timpuri
Noi”, un slalom în
jurul Dâmboviţei,
printre fabrici şi
ruine, pe urmele
fostelor mahalale
şi printre incinte
de blocuri înalte.
The expedition entitled “Wanderers
through Timpuri
Noi”, a slalom
around Dâmboviţa
River, among
factories and ruins,
on the trails of
the former slums,
through highrise apartment
buildings
„Ocolul
Tineretului în
80 de minute”,
o explorare ca
un scurtcircuit
printre blocurile
şi casele, străzile
şi locurile, oamenii şi poveştile
cartierului.
“Around Tineretului
in 80 minutes”,
an exploration
like a short circuit
through the blocks,
houses, streets
and places, people
and stories of a
neighbourhood.
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AcUM la film
Cinema în aer liber

În Timpuri Noi, Acumulatorul a găzduit un cinema
în aer liber, unde au fost proiectate câteva scurtmetraje pe teme urbane. Într-un oraş în care cinematografele de cartier s-au închis, iar cineplexurile
din marile malluri rămân singura opţiune, dar la
costuri ridicate, vizionarea din stradă a strâns un
public numeros, trecători curioşi, tineri veniţi în
grup la film sau vecini privind de la balcoane. De
curând, astfel de proiecţii publice gratuite au început să se organizeze în Bucureşti, însă ele rămân
amplasate exclusiv în zona marilor parcuri.
Într-o cultură din ce în ce mai dominată
de televizor, tabletă sau de reţelele de socializare,
unde, paradoxal, izolarea indivizilor creşte, iar
interacţiunea socială autentică scade odată cu dispariţia spaţiilor ce o susţin, experienţa participării
împreună la o proiecţie de film a constituit poate
principalul câştig pentru public. Actul de a participa la proiecţie a avut consecinţe spaţiale imediate,
vizibile publicului sau trecătorilor, transformând
zona dintr-un trotuar ocupat de maşini parcate
într-o „sală” temporară de cinema.
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AcUM at the movies
Outdoor cinema

In Timpuri Noi, the Accumulator hosted an outdoor cinema, where were screened several short
films on urban themes. In a city where neighbourhood cinemas have closed down and the movie
theatres in the large malls remain the sole costly
option, the outdoor movie-watching gathered a
significant audience, curious passers-by and groups
of young people or neighbours watching from
their balconies. Recently, more of these free public
screenings have begun to be organized in Bucharest, but they are exclusively confined to the area of
the large parks.
In a culture increasingly dominated by
television, tablets or social networks, in which,
paradoxically, the isolation of individuals increases and genuine authentic interaction decreases
in parallel with the disappearance of the spaces
which support it, the experience of attending a film
screening together with others was probably the
main gain for the audience. The act of attending
the screening had immediate spatial consequences,
visible to the public and to the passers-by alike: the
area was converted from a sidewalk occupied by
cars into a temporary movie “theatre”.

AcUM - Mobile Urban Accumulator

Unul dintre filmele proiectate,
„Le ballon rouge”,
a reuşit să ţină
nemişcat un grup
de adolescenţi
şi copii, care
iniţial nu dădeau
semne că ar fi
avut răbdare să
vizioneze până la
final filmele.
One of the
screened movies,
‘Le ballon rouge’,
managed to
hold still a group
of children and
teenagers that
initially were not
giving signs that
they had enough
patience to watch
the movies until
the end.
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AcUM - Acumulator Urban Mobil

Reflecţie de voluntar
Acumulatorul Urban Mobil (AcUM)
a fost construit în cadrul unui atelier
de lucru cu studenţi la arhitectură
şi urbanism, şi amplasat în cele trei
cartiere - Tei, Tineretului şi Timpuri
Noi, între iulie şi septembrie 2014.
Gestionarea AcUM a fost realizată
de echipa proiectului şi de studenţii
voluntari.
Iulia Radion
– Salut, Iulia! Afară plouă și o să fie
nevoie să mutăm atelierele pentru
copii. Așadar, unul o să fie ținut la
grădiniță și unul în biblioteca din
cartier. Dacă vrei să citești tu povestea pentru copiii de la grădiniță.
– Sigur! Uau! Eu? Eu sunt doar
voluntar!
Emoții… zici că am câștigat un
premiu special… Pare pueril acum
când mă gândesc. Mă apuc și repet
povestea.
Asta a fost prima întâmplare prin
care am învățat una dintre cele mai
importante lecții din perioada de
voluntariat pentru proiectul Spaţii
Urbane în Acţiune. Cum oameni
cu experiență și ambiție să realizeze
ceva în proiectul ăsta știu să distribuie sarcinile și să aibă încredere
în oamenii cu care lucrează. Ulterior, am primit și alte responsabilități.
Să fac desenul prin care se rezuma
activitatea AcUM pe teren, desen
folosit apoi pentru coperta raportului de cercetare, prima mea copertă!
Să amenajez expoziția prilejuită de
lansarea raportului, împreună cu
Diana, Cristi şi Andrei, prima mea
expoziție! Să particip la realizarea
proiectului pentru intervenția de
la bibliotecă, în sfârșit, ceva parțial
familiar. Faptul că mi s-au acordat
aceste oportunități a reprezentat
pentru mine un model despre ce înseamnă să fii lider într-un proiect de
echipă. Lecții au mai fost multe. Eu
am intrat în proiect cu îndoială și
scepticism. Nu înțelegeam cum vor
să realizeze proiectul, iar așteptările
mi se păreau prea ridicate. Un lucru
grozav a fost că ni s-a arătat, încă de
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la început, un model de arhitectură
colaborativă pe pielea noastră, prin
construcția Acumulatorului. Proiectul era aproape definitivat, dar, prin
mici decizii lăsate pe seama noastră
– amplasarea ferestrelor, proiectarea
rafturilor de la scări – și prin faptul
că l-am construit noi, ni l-am însușit
(deci așa funcționează!). Altă lecție
a fost primită de la sociologi și
antropologi, majoritatea, studenți.
Am văzut cum, cu empatie și multă
răbdare, poți face oamenii să se deschidă, să vorbească și să colaboreze
cu tine.
Ca student arhitect, miam găsit cu greu sensul în proiect,
fiind limitată de modul în care mi
s-a prezentat în școală rolul arhitectului. Însă prin proiecte precum
cel descris, acest rol se redefinește,
arhitectul fiind readus în mijlocul
oamenilor. În contextul actual, în
care profesioniștii se plâng că nu
au ce proiecta, că nu mai primesc
comenzi, alții demonstrează că, prin
pasiune față de meserie, oameni și
oraș, există alternative și încă multe
de făcut.

Iulia Radion este student arhitect.
A participat ca voluntar în cadrul
proiectului “Spaţii Urbane în
Acţiune”, la construirea Acumulatorului Urban Mobil şi la amplasările
AcUM din cartierele Tei, Tineretului
şi Timpuri Noi.

AcUM - Mobile Urban Accumulator

A volunteer’s reflection
The Mobile Urban Accumulator
(AcUM) was built in the framework
of a workshop with architecture
and urban planning students, and
located in the three neighbourhoods
- Tei, Tineretului and Timpuri Noi,
between July and September 2014.
The team of the project and the
students managed the events on the
three locations.
Iulia Radion
– Hello, Iulia! It’s raining today, so
we’ll have to relocate the children’s
workshops. So we’ll hold one of them
at the kindergarten and the other
one in the district library. That is, if
you are willing to read that story to
the kids.
– Sure! Wow!Who, me? I’m just a
volunteer!
I am completely overwhelmed… it
feels as if I have won a special prize...
It seems a bit childish, now when I
think about it. I start retelling the
story.
This first occurrence taught me
one of the most important lessons
during my time as a volunteer in
the Urban Spaces in Action project:
how the people endowed with
experience, ambition and with the
drive to achieve something with this
project know how to distribute the
tasks and to trust the people they
work with. Thereafter, I was to be
entrusted with other responsibilities. To make a drawing summarizing the activity conducted by
AcUM on the field, which drawing
was later used for the cover of the
research report... my very first cover! To arrange the exhibition accompanying the launch of the report,
together with Diana, Cristi and
Andrei, my very first exhibition! To
work on the project for the library
intervention, finally, something that
I was partly familiar with. The fact
that I was actually given all these
opportunities was, to me, a genuine
model of leadership in the context
of a team project.

Many other lessons followed. I was
fairly insecure and sceptical when
I began to work on the project. I
didn’t quite grasp their vision on
how it should be carried through
and I found their expectations
too high. However, a great thing
happened, in that we were made
to experience first- hand a project
of collaborative architecture, the
construction of the Accumulator.
The project was almost finalized,
but, thanks to a number of small
decisions which were left to us – the
position of the windows, the design
of the staircase shelves – and to the
fact that we ourselves had to build
it, we sort of appropriated it (so this
is how it works!). Another lesson
was taught by the sociologists and
anthropologists involved, most of
them, students. I realized that, if you
show empathy and a lot of patience,
you can make people talk to you
sincerely and work with you.
As an architecture
student, it was difficult for me to
find my place in the project at first,
as I was firm in the belief, acquired
during my school years, that the
architect had a limited role to play.
However, thanks to projects like
these, this role is being redefined
and the architect is brought once
again in the middle of the people.
In the current context, when some
professionals complain that there
is no design work to be done, that
there are no orders, others prove
that passion for what you do, for
the people and the city, can lead one
to alternatives, as well as to many
things to do.

Iulia Radion, an architecture student,
has participated as volunteer in the
Urban Spaces in Action project, in
the construction of the Mobile Urban
Accumulator and in the AcUM
locations in Tei, Tineretului and
Timpuri Noi districts.
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ATELIER DE IDEI
IDEA WORKSHOP

Participanţi / Participants

Tudor Elian, Maria Daria Oancea, Adela Iacoban, Daniela Pălimariu, Iulia Radion, Diana Buţa, Cristi Stoian, Andrada Bulai, Melinda
Iagăr, Corneliu Dobrea, Oana Luiza Mihai, Gabi Matei, Răzvan Rinjea, Anca Andrei, Alexandru Oproiu, Andrei Alb, Andreea Ivaşcu,
Alexandra Ciocănel, Matei David, Lucian Călugărescu, Alina Neagoe
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ALEX AXINTE, CRISTI BORCAN

STRATEGII DE
ACTIVARE A
CARTIERELOR

ACTIVATION
STRATEGIES IN
NEIGHBOURHOODS

În aprilie 2015, la jumătatea proiectului, a avut loc în spaţiul galeriei
tranzit.ro/Bucureşti lansarea raportului de cercetare socioantropologică
“Cartier de București - Tei, Tineretului, Timpuri Noi”, ca o concluzie
a etapei de cercetare. Lansarea a
fost însoțită de seria de prezentări
susţinute de Doina Petrescu (atelier d’arhitecture autogérée, Paris),
Vladimir Us, Vitalie Sprînceană și
Mariana Șeremet (Asociația Tinerilor
Artiști Oberliht, Chișinău), Laura
Panait, Ani Mărincean, Silviu
Medeşan și Diana Galoş (Colectiv
A, Cluj) și Nicoleta Chiriță (CeRe,
București), invitaţi să ilustreze prin
proiectele lor practici înrudite, dar
dezvoltate în contexte diferite. În
zilele următoare, invitaţii, împreună cu Diana Culescu (Asociaţia
Peisagiştilor din România, filiala Bucureşti), Vlad Cătună (coordonatorul
cercetării socioantropologice din
cadrul proiectului “Spaţii Urbane
în Acţiune”), Alex Axinte, Cristi
Borcan (studioBASAR) şi aproximativ 20 de studenţi arhitecţi, urbanişti, peisagişti şi sociologi, o parte
selectaţi dintre participanţii din
etapele anterioare ale proiectului,

In April 2015, halfway through the
project, gallery tranzit.ro/ Bucureşti
hosted the launch of the socio-anthropological research report
entitled “Cartier de București - Tei,
Tineretului, Timpuri Noi” (“A
Neighbourhood in Bucharest - Tei,
Tineretului, Timpuri Noi”), as a conclusion drawn after the completion
of the research phase. The launch
was accompanied by a series of presentations given by Doina Petrescu
(atelier d’arhitecture autogérée, Paris),
Vladimir Us, Vitalie Sprînceană and
Mariana Șeremet (Oberliht Association of Young Artists, Chișinău),
Laura Panait, Ani Mărincean, Silviu
Medeşan and Diana Galoş (Colectiv
A, Cluj) and Nicoleta Chiriță (CeRe,
Bucharest), who were invited to use
their projects in order to illustrate
related practices that have been
developed in different contexts. The
following days, the invitees, together
with Diana Culescu (The Association
of Romanian Landscape Designers,
Bucharest subsidiary), Vlad Cătună
(the coordinator of the socio-anthropological research within the
project “Urban Spaces in Action”),
Alex Axinte and Cristi Borcan
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s-au angajat într-un atelier de idei în cadrul căruia au schiţat câteva scenarii
de transformare a unor spaţii publice din cartierele studiate.
Atelierul a debutat cu un tur ghidat prin cartiere, în care am luat
pulsul locurilor şi am explorat câteva dintre spaţiile cu potenţial de transformare identificate de cercetători. Întorşi din explorare, împărţiţi în echipe
multidisciplinare, participanţii au identificat şase studii de caz pe care le-au
dezvoltat ulterior în scenarii de activare. La final fiecare echipă a prezentat
scenariul structurat după criterii similare - stabilirea partenerilor posibili,
identificarea resurselor existente şi definirea unei serii de acţiuni - dezvoltate
pentru trei intervale temporale: pe termen scurt, în cadrul proiectului “Spaţii
Urbane în Acţiune”, pe un termen mediu, de 2-3 ani, şi pe un termen lung, de
5-10 ani.
Timp de câteva zile, seria de evenimente a cristalizat o comunitate
de competenţe profesionale, dar și de afinități personale, ce a funcționat ca o
etapă intermediară în cadrul proiectului, dar şi ca o platformă pentru viitoarele acțiuni comune, în care s-au schiţat câteva dintre direcţiile concrete de
evoluţie ale etapei de activare a spaţiilor urbane din cadrul proiectului.
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Activation strategies in neighbourhoods / Idea Workshop

(studioBASAR) and approximately 20 architecture students, urbanists, landscapists and sociologists, part of whom had been selected from the participants in the previous stages of the project, engaged in an idea workshop during which they outlined several scenarios of transformation of public spaces
in the studied neighbourhoods.
The workshop debuted with a guided tour through the neighbourhoods, when we took the pulse of the places and explored several of the
spaces with potential for transformation, which had been identified by the
researchers. Back from their trip, the participants split into multidisciplinary
teams and identified six case studies, which they subsequently developed into
activation scenarios. In the end, each team presented its scenario, structured
according to similar criteria – determining the possible partners, identifying
the existing resources and defining a series of actions – developed for three
temporal intervals: short-term, as part of the Urban Spaces in Action project,
medium-term, with a duration between 2 and 3 years, and long term, with a
duration between 5 and 10 years.
For several days, the string of events created a community of professional skills and personal affinities, which functioned like a temporary stage
of the project, and also like a platform for the future common actions. During
this stage were outlined several specific lines of development of the urban
spaces activation stage, within the project.
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Biblioteca pe roţi

Echipa a investigat modialităţile de coagulare a
comunităţii prin intermediul activităţilor culturale, pornind de la două studii de caz: cel al unui
vânzător ambulant de cărţi vechi din cartierul
Tineretului şi o bibliotecă publică de cartier din
cartierul Timpuri Noi.
Scenariu pe termen scurt:
Organizarea în biblioteca „Emil Gârleanu” a unui
atelier de cartografiere a comunităţii prin acţiuni de consultare şi colectare de date, dublată de
activarea bibliotecii prin expoziţii, ateliere, discuţii
tematice, de unde va rezulta un raport şi o amenajare temporară a spaţiului public adiacent.
Scenariu pe termen mediu:
Producţia unui echipament mobil ataşat bibliotecii,
ce poate funcţiona ca o şcoală de practici comunitare, unde se co-produce şi distribuie cunoaştere
între locuitori şi specialişti, ce va genera co-producţie şi colaborare instituţională.
Scenariu pe termen lung:
Ieşirea din proximitatea filialei şi intrarea în
partereneriat cu reţeaua de biblioteci, exportând
astfel modelul către alte biblioteci din alte contexte
urbane.
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Library on wheels

The team investigated modalities of unifying the
community through cultural activities, starting
from two case studies: an itinerant old books
vendor in Tineretului neighbourhood and a public
library in Timpuri Noi neighbourhood.
Short-term scenario:
To organise a community mapping workshop
inside the Emil Gârleanu library through actions
of consultation and data collection, and to activate
the library via exhibitions, workshops, thematic
discussions, resulting in a report and in the temporary refurbishment of the adjacent public space.
Medium-term scenario:
To produce mobile equipment attached to the
library, which can function like a school for community practices, where knowledge is co-produced
by and distributed between the residents and the
specialists alike; this will generate institutional
co-production and collaboration.
Long-term scenario:
To exit the proximity of the subsidiary and to conclude a partnership with the network of libraries,
thus exporting the model to other libraries in other
urban contexts.

Activation strategies in neighbourhoods / Idea Workshop

Calea ferată

Echipa a imaginat reactivarea şi transformarea
unui spaţiu resursă aflat în mijlocul cartierului,
un teritoriu liniar, fără o utilizare specifică, cu un
regim de proprietate incert, rezultat în urma dezafectării unei căi ferate.
Scenariu pe termen scurt:
Organizarea unui festival urban prin care locuitorii să descopere zona, iar echipa proiectului să
colecteze propuneri, date şi contacte.
Scenariu pe termen mediu:
Ulterior evaluării datelor colectate, acţiunea trece
în faza de testare, prin regularizarea evenimentelor
de activare a spaţiului public şi prin realizarea unor
micro-amenajări în zonă, ce pot implica şi locuitorii sau instituţiile din proximitate.
Scenariu pe termen lung:
În etapa de consolidare, se organizează acţiuni de
durată (ca grădinăritul) şi se funcţionalizează zona
(iluminat, apă, acces), prin implicarea şi responsabilizarea locuitorilor, urmate de transferul gestiunii
activităţilor şi al amenajărilor către aceştia.

The railway

The team considered the reactivation and transformation of a resource space situated in the heart of
the neighbourhood, a linear territory of no specific
use, with an uncertain owner, which had resulted
from the decommissioning of a railway line.
Short-term scenario:
To organise an urban festival, whereby the inhabitants can discover the area, and the project team
can collect proposals, data and contacts.
Medium-term scenario:
After an evaluation of the data collected, the action
can move to the testing phase, by organising the
public space activation events on a regular basis
and by implementing micro-developments which
can also involve the residents or the institutions in
the proximity.
Long-term scenario:
In the consolidation stage, long-lasting activities
(like gardening) are organised and the area is
provided with various functions (lighting, water
supply, access ways), by involving the citizens
and increasing their responsibility, followed by a
transfer of management tasks and developments
towards them.
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La fântână
At the fountain
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Tur ghidat în
Cartierul Tei
Guided tour in Tei
Neighbourhood

Echipament
tehnic
The technical
equipment

95

Strategii de activare a cartierelor / Atelier de Idei

La ponton

At the pontoon

Punct tehnic

The technical equipment

Echipa a studiat modalităţi de reactivare şi transformare a malurilor râului Dâmboviţa în spaţii
publice active, plecând de la studiul de caz al unui
ponton abandonat, adiacent podului Timpuri Noi.
Scenariu pe termen scurt:
Organizarea unor ateliere de lucru în care să se
producă echipamente care susţin evenimente şi
acţiuni ce deschid accesul locuitorilor la apa ca un
spaţiu public, prin implicarea cât mai multor actori
locali.
Scenariu pe termen mediu:
Ulterior derulării evenimentelor, investigarea
reacţiei utilizatorilor şi adaptarea soluţiilor se vor
regăsi într-un ghid de implementare.
Scenariu pe termen lung:
Construirea unor parteneriate cu instituţiile publice pe baza experienţelor acumulate şi a ghidului
rezultat, în care să se discute o strategie integrată
de abordare a activării malurilor Dâmboviţei la
nivelul oraşului.
Echipa a investigat modalităţile de transfomare a
infrastructurii edilitare din cartiere în structuri
suport pentru funcţiuni comunitare, plecând de la
studiul de caz al unui punct termic amplasat într-o
incintă de blocuri.
Scenariu pe termen scurt:
În urma unei etape de cercetare şi acumulare
de date, se organizează un eveniment pilot de
activare a perimetrului unui punct termic, prin
ateliere, proiecţii, dezbateri, expoziţii şi acţiuni de
consultare, în vederea transformării structurii şi a
zonei adiacente.
Scenariu pe termen mediu:
Repetarea evenimentelor comunitare în zonă şi
adaptarea treptată a structurii la noile funcţiuni,
prin implicarea locuitorilor, asociaţiilor din zonă şi
a instituţiilor publice.
Scenariu pe termen lung:
Transferul de experienţe şi cunoştinţe într-un format de proiect pilot, replicabil şi în alte cartiere.
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The team studied various modalities of reactivation
and transformation of the Dâmboviţa River banks
into active public spaces, starting from the case
study of an abandoned pontoon adjacent to the
Timpuri Noi bridge.
Short-term scenario:
To organise workshops producing equipment
which sustain events and actions opening the
residents’ access to water as a public space, by
involving as many local actors as possible.
Medium-term scenario:
After the events, the investigation of the users’
reaction and the adaptation of the solutions will be
able to be found in an implementation guide.
Long-term scenario:
Based on the gained experience and on the resulted
guide, to enter into partnerships with public institutions, in order to discuss an integrated strategy
for the activation of the banks of Dâmboviţa River
in the city.
The team investigated modalities of transforming
the public infrastructure existing in the neighbourhoods into structures supporting community
functions, starting from the case study of a district
heating substation located in a block enclosure.
Short-term scenario:
Following the research and data collection phase,
to organise a pilot-event for the activation of
the perimeter around the district substation, via
workshops, screenings, debates, exhibitions and
consultation actions, in order to transform the
structure and its adjacent area.
Medium-term scenario:
To repeat the community events in the area and to
gradually adjust the structure to the new functions,
by involving the residents, the associations in the
area and public institutions.
Long-term scenario:
To transfer the experience and know-how in the
format of a pilot-project, which can also be replicated in other neighbourhoods.

Activation strategies in neighbourhoods / Idea Workshop

La fântână

At the fountain

Grupul din Tei

Tei Group

Echipa a plecat de la studiul de caz al unei fântâni
realizate prin efortul câtorva locuitori din cartierul
Tineretului, ce poate deveni un punct de plecare în
coagularea comunităţii din zonă prin intermediul
accesului la sursa de apă şi al practicilor legate de
grădinărit.
Scenariu pe termen scurt:
Organizarea unei acţiuni de construcţie participativă a unei structuri ce oferă umbră şi protecţie
fântânii şi locului de întâlnire adiacent, prin
implicarea activă a grupului ce gestionează fântâna.
Inaugurarea structurii poate lua forma unui festival
la care să participe locuitorii zonei.
Scenariu pe termen mediu:
Construcţia acoperişului va deschide acţiunea de
construcţie a unei grădini comunitare, ce se va
consolida prin intensificarea activităţilor legate de
grădinărit, prin extinderea profilului evenimentelor şi către alţi locuitori, dar şi consolidarea unui
nucleu activ de actori ce se pot auto-organiza.
Scenariu pe termen lung:
Multiplicarea şi distribuirea cunoştinţelor acumulate sub forma unui ghid ce cuprinde metodologia
necesară replicării grădinii comunitare şi în alte
spaţii sau cartiere, în parteneriate cu diverşi specialişti, asociaţii sau instituţii locale.
Echipa a pornit de la studiul de caz al coagulării
unui grup de iniţiativă civică în cartierul Tei, ce
poate deveni un reper în consolidarea formelor de
acţiune asociativă a locuitorilor pentru transformarea şi gestiunea spaţiilor publice şi comunitare.
Scenariu pe termen scurt:
Organizarea unei acţiuni de amenajare temporară
a unui spaţiu public din cartier, prin implicarea directă a grupului de iniţiativă în etapele de
consultare, redactare, avizare, construcţie, cât şi în
etapele de activare a spaţiului.
Scenariu pe termen mediu:
Preluarea de către grup a gestiunii amenajării,
a relaţiei cu utilizatorii, cu asociaţiile partenere,
cu autorităţile, dar şi a planificării activităţilor
viitoare.
Scenariu pe termen lung:
Definirea unor strategii relevante şi adaptate
contextului local, de responsabilizare şi angrenare a
cetăţenilor activi în procese de design participativ.

The team started from a case study involving a
fountain dug through the effort of several Tineretului neighbourhood residents, fountain which
may become a starting point in the bringing together of the local community thanks to the access
to the water source and to gardening practices.
Short-term scenario:
To organise an action of participatory construction
of a structure ensuring shade and protection to
the fountain and to the adjacent meeting spot, by
actively involving the group which manages the
fountain. The structure could be inaugurated via a
festival attended by the inhabitants of the area.
Medium-term scenario:
The construction of the roof will inaugurate the
construction of a community garden, which will be
consolidated by intensifying the gardening-related
activities, by expanding the profile of the events to
other inhabitants, and by consolidating an active
nucleus of actors able to self-organise.
Long-term scenario:
To multiply and distribute the knowledge gained in
a guide containing the necessary methodology for
the replication of the community garden in other
spaces or neighbourhoods, in partnership with various specialists, associations or local institutions.
The team started from a case study of coagulation
of a civic initiative group in Tei neighbourhood,
which can become a landmark in the consolidation
of the residents’ various types of associative actions
targeting the transformation and management of
public and community spaces.
Short-term scenario:
To organise an action of temporary refurbishment
of a public space in the neighbourhood, by directly
involving the initiative group in the consultation,
drafting, endorsement, and construction stages,
and in the space activation stages.
Medium-term scenario:
The group should take over the management of the
refurbished space, the relationship with the users,
with the partner associations and the authorities,
and the planning of future activities.
Long-term scenario:
Defining relevant and locally adjusted strategies for
increasing the accountability and participation of
active citizens in participatory design processes.
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Explorator prin
Cartierul Tineretului
Întâlnirile şi discuţiile au avut loc în
etapa de pregătire a amplasării
Acumulatorului în cartierul
Tineretului, distribuind invitaţii
la eveniment sau în căutare de
participanţi la mesele rotunde, ori
de popasuri pentru turul ghidat şi de
spaţii cu potenţial de intervenţie.
Alex Axinte
Prin desişul dinspre stradă se
distinge cu greu o masă şi două
bănci din beton, delimitate de un
gard jos, toate vopsite în verde. De
jur-împrejurul lor, se văd petice
de grădină plantate cu flori sau
legume şi încercuite cu gărduţuri
de toate formele. Intrăm pe portiţă
şi ne apropiem de locul de stat. Un
braţ metalic îmbrăcat în iederă se
înalţă la capătul mesei, iar de el
atârnă un cablu care intră într-un
cilindru de beton închis cu capac
metalic. E chiar o fântână. „P-asta
noi am făcut-o.” Dinspre bloc se
apropie de noi un domn, mai spre
pensie, însoţit de un căţel. „Hai,
sus!” Canișul alb se suie pe bancă.
„Fiică-mea l-a botezat Jackie, da’ eu
îi zic Gicuţă.” Ne strângem în jurul
cilindrului de beton. „Asta e chiar
o fântână?” Domnul ne deschide
capacul, învârte de o manivelă
şi scoate din fântână o găleată
metalică, lunguiaţă, plină de apă. „E
bună de băut?”, „Păi cum să nu fie!
În fiecare an merg cu ea la analize.”
Luăm fiecare câte o gură. „Vezi că
e bună? Aici pânza freatică e sus,
că au fost mlaştini, şi nu a trebuit
să sape mult. S-a dus până la şase
metri.” Ne arată o plăcuţă metalică
pe care stă scris: „Această fântână a
fost făcută din iniţiativa cetăţenilor”
– şi sunt trecute mai multe nume –
„şi sprijinul material al locatarilor
blocului 33. Sfinţită în 07.1994”
„Mai mult ăi bătrâni au facut-o. Au
chemat un fântânar, noi am pus bani
de ciment.” Între timp, doi tineri
împing un căruţ de supermarket
plin cu găleţi goale pe care se apucă
să le umple de la fântână. „Sunt de la
florărie, din intersecţie,” ne lămureşte
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domnul. „Deci poate oricine să ia de
aici?”, „Păi ce, e apa mea? E apă de
la Dumnezeu. Să vezi vara cum e,
că apa asta e rece faţă de aia de la
robinet. Şi e gratis. Doar cu masa e
o regulă, poate să stea oricine, dar
când venim noi, trebuie să plece.”
Aşezaţi cu toţii la masă, ascultăm
povestea fondării fântânii. „Noi am
făcut-o că aveam nevoie să ne udăm
grădinile şi vecinii nu au mai fost
de acord să folosim apa blocului.
Multora nu le place. Un vecin mi-a
zis că o s-o spargă cu barosu’. Acuma
nu prea mai sunt grădini. Ne mai
întâlnim noi aici la masă.” Faţă de
alte spaţii verzi din cartier, grădina
e destul de mare. De aici, cu greu i
se disting limitele. „E mare, da. Mai
demult au vrut să facă un bloc aici,
venise un investitor. Da’ ne-am opus
şi până la urmă a plecat.” Locul e
plăcut, soarele intră printre frunzele
copacilor, traficul e departe, blocurile de abia se întrezăresc. „Ce v-ar
mai lipsi aici?”, „Un acoperiş. Aşa, să
fie protejată, de ploaie, iarna.”
Piaţa se extinde pe
străzile laterale şi continuă pe
trotuare şi pe stradă. Pepeni, varză,
gogoşari, chioşcuri, tarabe, se amestecă toate cu maşini parcate sau în
mers, cu pietoni, cu spaţii verzi. La
un colţ de stradă, o Dacie Break stă
parcată regulamentar, îmbrăcată
toată în cărţi. Pe motor, pe parbriz,
pe capotă, prin lunetă şi prin
geamurile laterale, stau îngrămadite
cărţi vechi. Căteva cutii de carton
şi lăzi de plastic extind expunerea
cărţilor şi pe trotuar, sprijinte de un
semn cu: „Strada Maria Tănase –
artistă”. „Cum merge?”, “E, nu prea se
omoară lumea cu cartea. E mai mult
un hobby pentru mine.” Domnul
care vinde cărţile e întrerupt de
o doamnă care vrea ceva uşor, de
vacanţă. Un scaun şi câteva lăzi
aşezate faţă în faţă funcţionează
ca loc de întâlnire pentru vecini şi
cunoscuţi. Se mai aşează câte unul,
citesc cu rândul din ziarul împăturit
pe ladă şi mai vorbesc de una,
de alta, mai comentează politică,
fotbal, stau puţin şi pe urmă pleacă
în piaţă, sau spre casă. Din când în
când mai intră în vorbă şi lăcătuşul

de la taraba unde face chei pe loc.
„Aici era mahalaua Cărămidarilor,
unde a copilărit Maria Tănase. N-a
mai rămas nimic, doar numele,
şi câteva case p-aici prin spate.”
Zumzetul pieţei însoţeşte discuţia
noastră, iar trecătorii îl salută pe
domnul cu cărţile din maşină.
Ecoul unui bătător de
covoare se multiplică prin curţile de
blocuri, iar de la ferestrele deschise
se aude sfârâit de ulei încins.
Trecătorii se grăbesc spre scările
de bloc cu sacoşe pline în mâini.
Ne oprim în faţa unei grădini cu
adevărat luxuriante. Vegetaţia este
atât de deasă că nu se mai vede faţada blocului de la parter. O îngrămădire controlată de lăzi, ghivece,
scaune, cărămizi, cărucioare, sticle,
lemne şi un Tweety de pluş agăţat
de o boltă, completează un adevărat
univers verde în care răsadurile,
florile, arbuştii, viţa-de-vie se
contopesc strat peste strat. O pisică
neagră se întinde leneşă la soare.
„Bună ziua! Vă admiram grădina.”,
„Mulţumesc! Nu ştiam nimic despre
grădinărit până am ieşit la pensie.
Dar părinţii mei ştiau. Am copilărit
pe aici. Unchi-miu a fost coleg de
clasă cu Maria Tănase. Am intrat
în fabrică, ne-au demolat şi ne-au
dat la bloc. Pe urmă, când am ieşit
la pensie m-am apucat de grădină.”
Admirăm structurile realizate din
rame de ferestre recuperate, care au
devenit suport pentru bolta de viţăde-vie. „Apa o iau din parc. Mă duc
până acolo cu un căruţ şi iau din lac.
Îmi face bine mişcarea.” Dincolo de
intrarea de serviciu în bloc, se întinde o altă grădină, însă nu la fel bine
de aranjată. „Aici m-au rugat vecinii
să mai fac. E la început. Adică acolo
nu mai e geamu’ meu, dar asociaţia
a pus bani şi mi-au propus să mă
extind şi acolo, să fac frumos. E greu,
că a trebuit să aduc pământ, p-aici e
numai moloz.” Ne îndepărtăm prin
labirintul de blocuri şi întâlnim la
tot pasul grădini, mai mari sau mai
mici, răsărite la parterul blocurilor,
ca şi când fosta mahala a grădinarilor începe să iasă încet la suprafaţă.

Activation strategies in neighbourhoods / Idea Workshop

Exploring Tineretului
Neighbourhood
The meetings and the conversations
took place during the stage of preparations for laying out the Accumulator in the Tineretului neighbourhood,
while handing over invites to the
event or looking for participants to
the round tables, or rest areas for the
guided tour and potential intervention spaces.
Alex Axinte

One can hardly see behind the streetside bushes, a table and two benches
made of concrete, confined by a low
fence, all painted green. All around
them, pieces of garden planted with
flowers or vegetables, and confined by
little fences of all shapes. We enter the
little gate and head towards the sitting
area. A metal arm covered with ivy
stands at one side of the table, with a
cable hanging on it, going down into
a concrete cylinder covered with a
metal lid. It’s a well. “We’ve made this
one.” Coming from the apartment
block, an elder gentleman and his
dog approach us. “Come, up!” The
white Poodle climbs on the bench.
“My daughter named him Jackie,
but I call him Gicuţă.” We gather
around the concrete cylinder. “Is this
really a well?” The gentleman takes
off the lid, rolls a handle and takes
an oblong metal bucket filled with
water out from the well. “Is it good for
drinking?”, “Of course it is! I take it to
the lab every year.” We all take a sip.
“It’s good, you see? The underground
water is close to the surface here,
because of the swamps, and they didn’t
have to dig deep. It’s six meters deep.”
He shows us a metal plate, with the
following inscription: “This well has
been made at the citizens’ initiative” –
followed by several names – “with the
material support of the inhabitants of
apartment block No. 33. Consecrated
in July 1994” “It’s been made mostly by
the elderly. They called a well sinker, we
paid for the cement.” In the meanwhile, two young men come pushing
a shopping cart full of empty buckets,
and start filling them with water from
the well. “They’re from the flower
shop, at the crossroads,” the gentleman
explains. “So, anyone can take water

from here?”, “Why not, is it mine? This
water comes from God. You should see
what it’s like in the summertime, ‘cause
this water is cold, compared to the tap
water. And free. There is only one rule
regarding the table: anyone can sit, but
when we come, they have to go.” We all
sit around the table and listen to the
story of the well. “We’ve made it because we needed water for our gardens,
and the neighbours no longer agreed
to use water from the apartment
block. Many people don’t like it. One
neighbour told me he would break it
with the sledge hammer. There aren’t so
many gardens any more, now. But we
still meet here, at the table.” Compared
to other green areas in the neighbourhood, the garden is pretty big. One
can hardly distinguish its limits from
here. “Yes, it’s big. Once they wanted
to build an apartment block here, an
investor had come. But we disagreed,
and they left, eventually.” It’s a nice
place, with the sun shining through
the leaves, the remote traffic, and the
apartment blocks which can hardly be
seen. “What else do you need here?”,
“A roof, to protect it from the rain, and
in winter.”
The market place spreads
into the side streets, occupying the
sidewalks and the roadway. Melons,
cabbage, sweet peppers, kiosks,
stands, all mingled with parked or
moving cars, pedestrians, green areas.
At a street corner, one wagon-model
Dacia is regularly parked, all covered
with books. There are old books
heaped up on the engine, on the
windscreen, on the hood, through the
back window and the side windows.
Several cardboard boxes and plastic
cases are used to display the books
on the sidewalk, next to a street sign:
“Street Maria Tănase – Artist”. “How’s
the business?”, “Well, people don’t
care so much about books. It’s more
like a hobby for me.” The book seller
is interrupted by a lady, who seeks a
light read, for the holidays. One chair
and several cases placed in front of
each other make up a meeting place
for the neighbours and acquaintances.
Every now and then, someone sits
down, taking turns to skim through
the newspaper folded on the case
and talking about all sorts of things,
politics, football; they stay a while and
then go to the market or go home.
Every now and then, the locksmith

making keys on the spot at the nearby
stand wades in. “This used to be the
brick makers’ slum, Maria Tănase grew
up here. It’s nothing left now, only the
name and several houses, behind the
apartment blocks.” The marketplace
whir accompanies our conversation,
and the passers-by greet the gentleman who sells books from the car.
The echo of a carpet
beater multiplies through the yards,
and sizzling oil can be heard from the
open windows. The passers-by hurry
to the block entrances, carrying their
full bags. We stop in front of a lush
garden. The vegetation is so thick that
the front side of the block ground
floor is completely obstructed. An
organized piling-up of cases, flower
pots, chairs, bricks, trolleys, bottles,
wood and a toy Tweety hanging on an
arch add up to a true green universe,
where the seedlings, the flowers,
the scrubs, and the vine blend into
each other, one layer over the other.
A black cat sprawls lazy in the sun.
“Good afternoon! I was admiring your
garden.”, “Thank you! I didn’t know
anything about gardening, until I
retired. But my parents knew. I grew
up here. My uncle was a classmate
of Maria Tănase. We got a job at the
factory, they demolished our house and
gave us an apartment, in exchange.
Then, when I retired, I started to garden.” We admire the structures made
of recovered window frames, which
are now carrying the vine arbour.
“I take the water from the park. I go
there with a carriage and the take the
water from the lake. This activity is
good for my health.” Another garden
spreads next to the back entrance to
the apartment block, but this one is
not as well-ordered as the other. “The
neighbours have asked me to take care
of this one. This is just the beginning.
I mean, the window facing the garden
is not from my apartment, but the
owners’ association collected some
money and asked me to take care of it,
too. It’s difficult, because I had to bring
earth from somewhere else, it’s full
of debris here.” We walk though the
labyrinth of blocks, and see gardens
all over the place, some are bigger,
and others are smaller, popping up in
front of the blocks, as if the former
gardeners’ slum were beginning to
slowly emerge.
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EDUCAŢIE URBANĂ
URBAN EDUCATION

Îndrumători / Tutors

Miruna Tîrcă, Sabina Lefter, Andreea Lipan (Asociaţia Komunitas), Alex Axinte, Cristi Borcan (studioBASAR)

Voluntari / Volunteers

Ana Maria Burtea, Ana Maria Ţoni, Melinda Iagăr, Gabi Matei, Ivona Dumitrache, Iulian Nanu, Ioana Ciobani, Delia Oniga, Oana Mihai
Luiza, Andrada Bulai, Lavinia Sima, Magda Juravlea, Diana Buţa, Alex Popescu, Cristina Mitincu, Adina Dublea, Diana Nine, Alexandra
Antal, Diana Ghintuială, Adela Iacoban, Mihai Diac, Edit Buhaschi, Andrei Alb, Maria Daria Oancea, Ana Burcea, Andra Samiș, Măriuca Tocae, Ştefan Ciobanu, Cristi Stoian, Dima George

Consultant grafică (Şcoala nr. 79) / Graphics advisor (No. 79 School)
Daniela Bălăneanu

Consultanţi peisagistică (Şcoala nr. 100) / Landscape advisors (No. 100 School)
Diana Culescu, Mihai Culescu
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EDUCAŢIE URBANĂ

URBAN EDUCATION

Instrumente și metode, module.
Module în şcolile şi liceele din
program
Componenta de educație urbană din
cadrul proiectului „Spaţii Urbane în
Acţiune” a avut drept scop responsabilizarea față de oraş a cetățenilor
mai tineri din cele 3 cartiere vizate
de proiect (Tei, Tineretului şi Timpuri Noi) şi declanșarea în rândul
lor a unui proces de conștientizare a
diverselor probleme urbane contemporane. În cadrul acestei etape
a proiectului s-au derulat activități civice inovatoare pe tematici
urbane, pentru elevi din ciclul
gimnazial și liceal din instituții de
învățământ din cele 3 cartiere, bazate
pe temele urbane ale proiectului.
Disciplina numită generic
educaţie urbană a fost implementată
în București de membrii Asociației
Komunitas în decursul proiectelor
derulate în perioada 2009-2014. Cu
ocazia proiectului „Spații Urbane în
Acțiune”, o parte din metodele de
lucru au fost îmbunătățite împreună
cu partenerii de la studioBASAR,
păstrând astfel tradiția inovării și
experimentării de la un proiect la
altul.

Instruments and Methods,
Modules. Modules in the Schools
and Secondary Schools Included in
the Programme
The urban education component of
the Urban Spaces in Action project
aimed to make the younger citizens in the three neighbourhoods
covered by the project (Tei, Tineretului and Timpuri Noi) act more
responsibly towards the city and to
raise their awareness with respect to
various contemporary urban issues.
A number of innovative civic activites based on the urban themes of the
project were carried out, targeting
the pupils from lower secondary
schools and secondary schools in the
three districts mentioned.
The discipline generically
referred to as urban education was
implemented in Bucharest by the
members of the Komunitas Association as part of the projects carried
out between 2009 and 2014. On the
occasion of the Urban Spaces in
Action project, part of the working
methods were improved together
with our partners at studioBASAR,
in keeping with the tradition of innovation and experimentation from
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Educaţie urbană

1 Cu totul, s-au
ținut 100 de
ateliere de educație urbană, în 3
școli gimnaziale
și 2 licee: Școala
Gimnazială nr. 31,
Școala Gimnazială
nr. 79, Școala
Generală nr. 100
„Andrei Şaguna”,
Colegiul Național
„Mihai Eminescu”
și Colegiul Tehnic
„Petru Rareș”.
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Educația urbană reprezintă expresia dorinței inițiatorilor săi de a
traduce pe înțelesul tinerilor elemente de antropologie urbană, urbanism și
arhitectură, dar, în același timp, și de a le transmite necesitatea unei atitudini
responsabile vizavi de oraș sau de comunitate. Educația urbană își propune să
îi determine pe elevi să aibă abordări personale asupra oraşului, să iniţieze
demersuri de analiză şi autoreflecţie asupra vieţii urbane, să devină conştienţi
de existenţa multiplelor realităţi socioculturale şi de felul în care se suprapun
sau se intersectează acestea, să aibă inițiativă și să se implice în modelarea mediului urban în care trăiesc zi de zi. În acelaşi timp, promovăm valori precum
antidiscriminarea, solidaritatea și respectul reciproc, în acest scop atelierele
noastre conținând exerciții de socioanimație educativă.
Premisa de la care am plecat a rămas aceeaşi de-a lungul tuturor
proiectelor derulate, inclusiv cel de față: este nevoie de timp sau de oameni
specializaţi care să te înveţe cum să lecturezi un oraş, ca să ajungi să înţelegi
cu adevărat diversele perspective urbane, să conştientizezi cum creşte oraşul
odată cu tine, să realizezi ce probleme are şi ce remedii i s-ar potrivi sau, pur
şi simplu, să îl îndrăgeşti în acelaşi mod în care îndrăgeşti o carte, un film, o
fotografie, o amintire sau o experienţă. În cazul celor mai tineri dintre noi,
astfel de abordări devin cu atât mai necesare, pentru a le deschide apetitul
către o înțelegere mai profundă a realității urbane imediate.
În proiectul „Spații Urbane în Acțiune”, peste 75 de elevi au fost
activ implicați într-un proces de redescoperire a cartierelor și reactivare a
simțului comunitar la nivelul mediului școlar cotidian. Atelierele derulate
au avut ca scop crearea de unelte pentru empowermentul (”împuternicirea”)
elevilor în școala și în comunitatea lor, în paralel cu aplicarea creativă și
non-formală a unor noțiuni de antropologie urbană, urbanism participativ și
educație civică.
Atelierele s-au derulat pe durata întregului an școlar, în fiecare școală
având loc 20 de lecții1. Programul de lucru a fost stabilit de comun acord cu
elevii și cu conducerea din fiecare instituție de învățământ. Toate atelierele au
avut loc în afara programului școlar, înainte sau după ore, uneori și în weekend. Materialele de lucru au fost puse gratuit la dispoziția elevilor.
Pentru a oferi coerență tematică atelierelor, acestea au fost structurate în 4 module principale: modul de observaţie vizuală urbană; modul de
urbanism participativ; modul de implicare comunitară și participare activă;
modul de anti-discriminare și animație socioeducativă.

Urban education

one project to the next.
The urban education project expresses the wish of its initiators to
convey to young people an intelligible set of notions from urban anthropology, urban planning and architecture, as well as to convince them of the need
to take a responsible stance towards the city or the community. Urban education sets out to determine pupils to adopt their own personal approaches
towards the city, to engage in their own actions of analysis and self-reflexivity
on the urban life, to become aware of the multitude of sociocultural realities
and the way they overlap or intersect, to have initiative and get involved in
shaping the urban environment where they live every day. At the same time,
we promote values such as antidiscrimination, solidarity and mutual respect;
this is why our workshops also propose exercises of educational socioanimation.
The reasoning we have departed from has been the same in all our
projects, including this one: it takes time or specialized professionals to teach
one how to read a city, in order to arrive at a genuine comprehension of the
urban perspectives, to grow aware of the city’s growth in parallel with yours,
to become aware of its problems and possible solutions to them or simply to
cherish it like you cherish a book, a movie, a photograph, a memory or an
experience. Such approaches are all the more necessary when it comes to the
youngest of us, in order to awaken their desire to understand more deeply the
immediate urban reality.
The project “Urban Spaces in Action” actively involved more than 75
pupils in rediscovering certain neighbourhoods and in reactivating their
sense of community in their daily school environment. The workshops
aimed to create the proper tools for the empowerment of the pupils in their
school and community, and to apply, in parallel, in a creative and informal
manner, a number of concepts from urban anthropology, participatory urbanism and civic education.
The workshops took place throughout the entire school year, with
20 lessons being held in each school1. We agreed on the project programme
together with the pupils and the management of each educational institution.
All workshops were held outside the school hours, before or after classes, and
sometimes in week-ends. The working materials were provided to the pupils
free of charge.
To ensure the thematic consistency of the workshops, we structured
them in 4 main modules: the visual observation module, the participatory urbanism module, the community involvement and active participation module
and the antidiscrimination and socioeducational module.

1 Overall, 100
urban education
workshops were
held in 3 lower
secondary schools
and in 2 secondary
schools, namely
Lower Secondary
School No. 31,
Lower Secondary
School No. 79,
“Andrei Şaguna”
General School
No. 100, and
“Mihai Eminescu”
National College”
and “Petru Rareș”
Technical College
respectively.
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Modul de observaţie vizuală urbană

Prin intermediul acestui modul, ne-am propus să
stimulăm în rândul tinerilor capacitatea de observație urbană, abilitățile de interacțiune socială
și gândirea socioantropologică. Am încercat să
atingem astfel de obiective utilizând ca medii de
exprimare camerele video și aparatele foto de unică
folosință, care au fost puse la dispoziția tuturor
elevilor. Astfel, ei și-au investigat vizual cartierele,
observând și captând cu mijloace multimedia
diverse subiecte urbane primite ca temă de la îndrumătorii atelierelor: spații publice, arta stradală,
comerț, timp liber în cartier, locuitori ai cartierului
etc. Una dintre cele mai provocatoare teme pe care
elevii au avut-o de îndeplinit a fost interacțiunea cu
un locuitor al cartierului și solicitarea permisiunii
de a-i face o fotografie. Majoritatea atelierelor din
acest modul s-au derulat pe teren, luând forma
unor plimbări și explorări urbane. Ulterior, toate
materialele vizuale realizate de elevi au fost discutate și evaluate în grup, la clasă. Pe toată durata
atelierelor au fost încurajate lucrul în echipă și
participarea activă. În cadrul evenimentului final
al componentei de educație, fotografiile și filmele
realizate de elevi au fost expuse, respectiv proiectate, ca metodă de „împuternicire” a tinerilor și de
valorizare a propriilor percepții urbane.
Realizarea de materiale vizuale pe
tematici urbane reprezintă o metodă eficientă care
îi poate determina pe tineri să descopere diverse
realități urbane, stimulându-i în același timp să
devină mai curioși și mai atenți vizavi de problemele sau resursele orașului. La baza atelierelor de
observație vizuală au stat întrebări legate de modul
în care funcționează un oraș, de relațiile sociale și
lumile socioculturale care se stabilesc, de anumite
probleme sau tendințe identificate. Prin intermediul mijloacelor multimedia, tinerii explorează
toate aceste subiecte, iar sala de clasă se mută
efectiv în oraș, prin vizitarea diverselor spații, prin
interacțiunea cu diverși actori urbani și prin investigarea amănunțită a subiectului ales. Mult mai
important decât rezultatul final este întreg procesul
prin care se ajunge la acesta.
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Urban Visual Observation Module

By means of this module, we aimed to encourage
young people’s capacity of urban observation, their
social interaction skills and socioanthropologic
thinking. We tried to reach our objectives with the
help of video cameras and disposable photo cameras, which were provided to all pupils. Thus, they
were able to conduct visual investigations of their
neighbourhoods, observing and capturing with
these multimedia tools various urban themes that
had been communicated to them by the workshop
coordinators: public spaces, street art, trade, spare
time in the neighbourhood, the inhabitants of the
neighbourhood etc. One of the most challenging
themes involved interacting with a neighbourhood
resident and asking for his/her permission to be
photographed. Most workshops in this module
took place on the field, in the form of urban walks
and explorations. Subsequently, all the visual
materials created by the pupils were discussed
and assessed by their classmates, during class.
Throughout the workshops, teamwork and active
participation were strongly encouraged. During
the final event of the educational component, the
photographs and films made by the pupils were
exhibited and screened respectively as a way of
“empowering” the young people and of positively
using their urban perceptions.
The creation of visual materials on urban
themes is an efficient method to determine young
people to discover various urban realities, and to
concurrently make them more curious and attentive to the city’s problems or resources. The visual
observation workshops started from a number of
questions regarding the way in which a city functions, social relationships and the sociocultural
worlds which take shape, certain identified issues
or trends. By means of multimedia tools, young
people explore all these topics, and the classroom
effectively relocates in the city, through visits to
various spaces, interaction with various urban actors and through the minute investigation of one’s
chosen topic. Much more important than the final
outcome is the entire process leading to it.
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Fotografii realizate de copiii de la Şcoala 31 / Photos taken by the pupils from School 31
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Educaţie urbană

Fotografii realizate de copiii de la Şcoala 79 / Photos taken by the pupils from School 79
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Fotografii realizate de copiii de la Şcoala 100 / Photos taken by the pupils from School 100
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ALEX AXINTE, CRISTI BORCAN
Modul de urbanism participativ
Metoda cartografierii afective

Metoda cartografierii afective şi-a propus ca pe durata a două ateliere să angajeze elevii participanţi,
prin instrumente practice şi experienţe personale,
în exerciţii de reprezentare a oraşului. În primul
atelier aceştia au exersat reprezentarea abstractă,
transformând o hartă cadastrală a cartierului din
jurul şcolii într-o machetă volumetrică. În cel
de-al doilea atelier, macheta a acumulat o serie de
reprezentări subiective ale unor repere din cartier,
devenind expresia afectivă a viziunii colective a
grupului asupra cartierului lor.
Aceste exerciţii de reprezentare au
funcţionat şi ca o continuare a etapei de cercetare
din proiect şi au scos în evidenţă aspecte ce ţin de
raportarea tinerilor la spaţiul public, apartenenţa la
cartier şi la comunitate sau relaţiile sociale dintre
diferite grupuri. În aceeaşi măsură, modulul a scos
în evidenţă diferenţe majore de percepţie asupra
oraşului între tineri de aceeaşi vârstă, în funcţie
de felul în care fiecare utilizează oraşul. Din citirea
oraşului de pe bancheta din spate a autoturismului blocat în trafic, urmată de refugiul în ecranul
tabletei sau al televizorului de acasă, reiese un alt
Bucureşti decât cel văzut de la nivelul trotuarului,
pe drumul spre casă făcut împreună cu colegii, urmat de joaca în spatele blocului sau de practicarea
de sporturi de echipă.
Modulul a reuşit însă să aducă împreună
toate aceste oraşe personale şi să declanşeze în
rândul participanţilor înţelegerea şi conştientizarea
manifestărilor mediului urban înconjurător ca un
produs al fiecăruia dintre ei. Astfel, elevii au observat atât diferenţele dintre reprezentările fiecăruia,
cât şi locurile comune, stimulându-li-se curiozitatea să descopere şi să exploreze pe cont propriu
cartierul înconjurător.
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Participatory Urbanism Module
The Affective Mapping Method

In the course of two workshops we resorted to the
affective mapping method, involving the use of
practical tools and personal experiences, to engage
the participating pupils in city representation exercises. During the first workshop they practised abstract representation, transforming a cadastral map
of the neighbourhood area around their school
into an architectural 3D model. During the second
workshop, the model was enriched with subjective
representations of the neighbourhood’s landmarks,
becoming the affective expression of the group’s
collective vision on their neighbourhood.
These representation exercises also
functioned as a follow-up of the project’s research
phase, revealing how young people related to the
public space, to the neighbourhood and to the
community, or the social relations between various
groups. At the same time, the module revealed
major differences in the perception of the city between young people of the same age, depending on
how each of them uses the city. Bucharest, as seen
by someone from the backseat of a car stuck in a
traffic jam, and then, at home, as discovered from
the tablet or television screen, is different from
the Bucharest seen by someone who walks home
together with his or her colleagues and who then
plays near his/her block or engages in team sports.
In the end, the module successfully
brought together all these personal cities and raised
the participants’ awareness towards the manifold
expressions of the urban environment around
them, expressions generated by each and every one
of them. Thus, the pupils were able to notice the
differences between their representations, as well as
the similarities, and were encouraged to be inquisitive, to discover and explore their neighbourhood
by themselves.
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Atelier de lucru
Şcoala 100 /
Workshop
School 100

“Macheta cu Repere” realizată de copiii de la Şcoala 31 / Landmark Model built by the pupils from School 31
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SABINA LEFTER
Modul de urbanism participativ
Metoda „Treasure hunt”

Metoda „Treasure Hunt” a fost una dintre cele mai
apreciate de către elevi. Ieşirile din şcoală au avut
de fiecare dată efecte vizibile asupra comportamentului lor. Așa cum reieșea din discuțiile cu elevii,
școala reprezintă pentru ei un spaţiu îngrăditor nu
doar din punct de vedere fizic, ci şi mental. Pentru
participanţi, orice ieşire în cartier a fost un prilej de
bucurie. În timpul vânătorii urbane, elevii au fost
împărţiţi pe echipe şi au fost nevoiţi să se orienteze
pe hartă, urmărind un traseu prestabilit. În cadrul
activităţii am putut să atingem subiecte precum
arhitectura zonei, poveştile cartierului, diferite tipuri de locuire, bazându-ne pe o abordare practică,
experienţială. Pe lângă noţiunile introduse, am
putut lucra la capacitatea de cooperare a elevilor
Am observat în toate şcolile și liceele un nivel crescut de competitivitate în rândul elevilor, o parte
dintre participanţi fiind foarte motivaţi de gândul
de a-şi întrece colegii. Am considerat important să
punctăm faptul că nu exista un câştigător universal, fiecare echipă având punctele ei forte (creativitate, perseverenţă, îndrăzneală, spirit de echipă),
drept pentru care, la finalul activității am acordat
diplome de participare tuturor echipelor.
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The Participatory Urbanism Module
The “Treasure hunt” Method

The “Treasure Hunt” Method was one of the
most appreciated by the pupils. Getting out of the
school had visible effects on their behaviour every
time. We discussed with them and realised that
school was limiting them not only physically, but
also mentally. For the participants in the workshop,every instance of going out in the neighbourhood was a cause for great joy. During the urban
hunt, the pupils were divided into teams and had
to orient themselves by using a map, following a
pre-established route. During the activity we were
able to tackle various topics, such as the architecture of the area, the stories of the neighbourhood,
various types of housing, on the basis of a practical,
experiential approach. In addition to introducing several notions, we were able to enhance the
pupils’ cooperation capacity. What we specifically
noticed in all schools and secondary schools was
a high level of competitiveness among pupils;
some of them were extremely motivated by the
very thought of surpassing their colleagues. We
deemed it important to underline that there was no
universal winner, that each team had its strengths
(creativity, perseverance, daringness, team spirit),
which is why, at the end of the activity, we handed
out participation diplomas to all the teams.
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Vânătoare urbană
la Şcoala 79 şi
Şcoala 31/
Urban Treasure
hunt at School 79
and School 31
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SABINA LEFTER
Modul de urbanism participativ
Metoda joc de rol şi simulare comunitară

Metoda simulării comunitare s-a desfăşurat pe parcursul câtorva ateliere, atât în școli, cât și în licee.
Elevii au fost împărţiţi în două grupuri (locuitori
ai cartierului de blocuri şi locuitori ai cartierului
de case), iar în cadrul fiecărui grup s-au împărțit
roluri diferite (de exemplu Adolescent, Mamă
cu doi copii, Administrator de bloc, Pensionar
etc). În concordanţă cu acest rol, participanţii au
desenat întâi propria locuinţă, fiecare grup folosind
o planşă comună. Ulterior au „amenajat” spaţiul
public din cele două cartiere. În această primă
etapă am încercat să îi provocăm atât să empatizeze
cu celelalte personaje din cartier, cât şi să îşi folosească creativitatea. Am încercat, de asemenea, să
demontăm preconcepţia multor elevi despre faptul
că „ei nu ştiu să deseneze”.
Folosindu-ne de pretextul unui teren viran aflat între cele două cartiere, pe care locuitorii
îl puteau amenaja după bunul plac, cel de-al doilea
pas a fost construirea unei machete. O provocare
pentru elevi au fost negocierile, aceştia fiind nevoiţi
să cadă de acord asupra intervenţiilor în spaţiul
primit. Medierea din partea formatorilor a jucat un
rol important în această etapă, compromisul fiind
uneori o soluţie greu de acceptat.
Ultima etapă a metodei a fost jocul de
rol. Copiii au fost puşi în situaţia de a-şi apăra
spaţiul proaspăt amenajat de o posibilă demolare. Participanţii în jocul de rol au fost Primarul,
Investitorul şi Presa. La anunţul pierderii terenului,
sub forma unui panou adăugat de îndrumător pe
macheta comună, foarte puţini copii au reacţionat
pentru a-şi apăra drepturile. Momentul care a
făcut diferenţa a fost intervenţia Primarului asupra
machetei construite de ei: faptul de a fi muncit în
comun pentru ceva i-a determinat să ia atitudine.
Impulsionaţi şi de Presă, copiii s-au organizat pentru a face petiţii şi proteste. La finalul activităţii
şi al jocului de rol, un moment important a fost
discuţia şi paralela dintre simulare şi realitatea
oraşului nostru.
Scopul simulării comunitare a fost să
contribuie la formarea unor tineri cetățeni informați, responsabili, care identifică probleme și știu
să reacționeze pentru rezolvarea lor.
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The Participatory Urbanism Module
The Role Play and Community Simulation
Method
The method of community simulation was

employed in several workshops, in both schools
and secondary schools. The pupils were divided
into two groups (residents of the apartment block
district and residents of the villa district), and
different roles were ascribed to the pupils inside
each group (for instance Adolescent, Mother of
two children, Block Superintendent, Pensioner
etc.). In accordance with their roles, the participants first drew their own dwelling, each group
using a common drawing pad.Then they “aranged”
the public space in the two neighbourhoods. In
this first stage, we tried to trigger their empathy
towards the other characters in the neighbourhood
and to make them use their creativity. We also tried
to remove the preconception entertained by many
pupils that they “did not know how to draw”.
Using the pretext of a vacant land plot
located between the two districts, which the
residents could arrange as they wished, we then
proceeded to the second stage of our activity:
building a model. Another challenge for the pupils
were the negotiations, as they had to agree on the
interventions to be made on that allotted space.
The mediation from the trainers played an important part in this stage, while compromise was also
difficult to handle.
The last stage of the method was the
role play. The children were put in the position
to defend their recently arranged space from a
potential demolition. The participants in the role
play were The Mayor, The Investor and The Press.
When the coordinator hung a billboard on the
common model, informing the children that they
had lost the land plot, very few reacted to defend
their rights. The moment that made the difference
was The Mayor’s intervention on the model built
by them: the fact that they had worked together
for something caused them to take a stand. Also
encouraged by The Press, the children organised to
submit petitions and to protest. At the end of the
activity and of the role play, an important action
was the discussion and the parallel drawn between
the simulation and the actual state of affairs in our
city.
The purpose of the community simulation was to contribute to educating informed and
responsible citizens, who identify the problems
and are capable of reacting properly with a view to
resolving them.
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Simulare comunitară la Şcoala 79/
Community
simulation at
School 79
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Educaţie urbană

Simulare
comunitară la
Şcoala 31/
Community
simulation at
School 31
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Simulare comunitară la Şcoala 31 şi Şcoala 79 / Community simulation at School 31 and School 79
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ALEX AXINTE, CRISTI BORCAN
Modul de implicare comunitară şi
participare activă

Modulul şi-a propus ca pe durata a trei ateliere
să implice grupul de elevi într-o acţiune reală de
revendicare a curţii şcolii, prin acţiuni de explorare, evaluare, propunere, negociere şi construcţie.
Acest modul a avut efecte la nivelul întregii şcoli,
prin transformarea unui loc din curtea şcolii şi prin
implicarea profesorilor şi a directorilor în proces.
Practic, modulul a replicat condiţiile unui proiect
comunitar, unde grupul de elevi a reprezentat cetăţenii, direcţiunea a fost administraţia publică, iar
îndrumătorii atelierului au fost mediatorii.
Posibilitatea de transformare reală a
spaţiului pe care îl folosesc zilnic a impulsionat
participarea elevilor la acţiunile de cartografiere şi
la formularea de propuneri. În acelaşi timp însă,
subiectul propus – curtea şcolii – a şi timorat participanţii, aceştia fiind obişnuiţi cu o curte ca un
spaţiu al interdicţiilor, în amenajarea căreia nu au
un cuvânt de spus. Astfel, modulul a debutat cu un
tur al curţii şcolii în care elevii au fost ghizi şi care
s-a transformat într-o plimbare prin locurile „în
care nu au voie”. Explorarea a continuat cu evaluarea personală a locurilor vizitate şi marcarea cu
calificative ca „mişto” şi „naşpa”. Dintre toate, s-au
detaşat ca neplăcute dominaţia betonului, interdicţiile de folosire a spaţiului verde şi ierarhizarea
acceselor profesori-elevi, apreciate fiind locurile de
socializare, de întâlnire sau de joacă. Propunerile
de transfomare au vizat transformarea locurilor
cu potenţial evident, iar în urma negocierilor cu
părţile implicate, au fost realizate intervenţiile ce au
obţinut consensul tuturor.
Acest modul a funcţionat ca un proiect
pe viu, fiind evaluat ca cel mai popular de către
el-evi şi resimțit ca o formă articulată de împuternicire a celor implicați. Lucrul în echipă, folosirea
pentru prima dată a unor unelte, transformarea
spaţiului public din curtea şcolii în beneficiul tututor au produs schimbări vizibile în dinamica grupului, în atitudinea participanţilor şi a instituţiilor
gazdă.
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Community Involvement and Active
Participation Module

This module aimed to involve a group of pupils,
during three workshops, in a genuine action of
reclaiming the school yard through exploration,
assessment, proposals, negotiation and construction. It produced effects at the level of the entire
school, by transforming a spot in the school yard
and involving the teachers and directors in the
process. The module practically replicated the
circumstances of a community project: the group
of pupils stood for the citizens, the directors stood
for the public administration, and the workshop
coordinators stood for the mediators.
The possibility to genuinely transform
the space they used every day was a powerful incentive for pupils, determining them to participate
in the mapping and the submission of proposals.
On the other hand, the proposed area of intervention, i.e. the school yard, was also an intimidating
factor, because the yard was generally seen as a
space of interdictions, in the renovation of which
the pupils did not have any say. The module
debuted with a tour of the school yard, having the
pupils as guides, which quickly turned into a walk
through the “forbidden access” areas. The exploration continued with the personal assessment of
the visited places, which were qualified as “cool” or
“uncool”. The most unpleasant aspects turned out
to be the supremacy of concrete, the interdiction to
use the green area and the segregation of the spaces
intended for teachers from those intended for
pupils. The most valued were the spots meant for
socialisation, meeting or play. The transformation
proposals targeted the places of obvious potential; further to the negotiations with the parties
involved, a number of interventions were carried
out with unanimous approval.
This module functioned like a “live”
project; it was assessed as the most popular by the
pupils and was perceived like an articulated form
of empowerment of those involved. The team work,
the use of certain tools for the first time and the
transformation of the public space in the school
yard to everybody’s benefit triggered visible changes in the group dynamics, as well as in the attitude
of the participants and of the host institutions.
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Explorarea curţii
şcolii, atelier de
idei şi atelier de
lucru la Şcoala
31, Şcoala 79 şi
Şcoala 100 /
School yard
exploration, ideas
workshop and
construction
worksop at School
31, School 79 and
School 100
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ALEX AXINTE, CRISTI BORCAN
Şcoala nr. 79

Plimbarea din debutul modulului ne-a condus
prin locurile frecventate de elevi, unde am discutat
despre folosirea spaţiilor, problemele în functionare, dar şi potenţialul lor de transformare.
Din explorarea spontană s-a detaşat o colecţie de
interdicţii de utilizare a curţii: „aici nu ne lasă”,
„nu avem voie în spaţiul verde”, „aici au închis,
au pus gard”. Evaluările spaţiilor s-au grupat după
câteva criterii similare în toate şcolile: post-it-uri
cu „mişto” au primit locurile de întâlnire din pauze
şi locurile de joacă neprogramate, iar post-it-uri cu
„naşpa” au primit locurile cu interdicţii, ca spaţiul
verde îngrădit sau intrarea profesorilor. Împărţiţi
în 2 echipe după criterii spaţiale – curtea de beton
şi spaţiul verde – elevii au făcut propuneri ce au
fost discutate, iar cele mai votate au fost detaliate
de către fiecare în parte şi dezbătute la finalul atelierului următor. Ulterior, din negocierile purtate
cu administraţia şcolii au rezultat propuneri adaptate locurilor alese şi fezabile.
Primele ateliere au suferit constant din
cauza lipsei de concentrare a elevilor, rezultată
în urma unui spirit competitiv exacerbat, dar şi
datorită derulării atelierelor în sala de clasă. Cel
de-al treilea atelier a produs însă o schimbare de
atitudine. Amplasat în afara sălii de clasă, atelierul a transformat în realitate propunerile lor, a
produs schimbare într-un spaţiu al interdicţiilor,
funcţionând ca un coagulant pentru grup. Elevii au
contribuit împreună la realizarea unei platforme cu
4 cuburi, amplasată într-o alveolă neutilizată, ce a
devenit loc de întâlnire în pauze, şi a unui panou
pictat cu supereroi care a transformat un gard de
beton într-un popas de făcut selfie-uri. La final,
mulţumirea lucrului făcut în grup prin mijloace
proprii a constituit pentru elevii participanţi un
premiu neaşteptat de preţios.
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School no.79

The walk described at the beginning led us to
some of the places the pupils visited the most,
where we discussed about how the spaces were
used, the malfunctions, and their transformation
potential. This spontaneous exploration revealed
a number of interdictions to use the yard: “we are
not allowed here”, “we are not allowed in the green
area”, “they fenced this in”. The evaluations of the
spaces tended to group according to a number of
similar criteria in all the schools: the meeting spots
during breaks and the ad hoc playgrounds received
post-its inscribed “cool”, while the places marked
by interdictions, like the fenced in green area or the
teachers’ entrance, received post-its with “uncool”.
The pupils split into two teams according to spatial
criteria – one team was in charge of the concrete
yard, and the other, of the green area – and submitted proposals which were then discussed; the
proposals that had received the highest number of
votes were detailed by each pupil in part and were
debated in the closing phase of the following workshop. Subsequently, the negotiations held with the
school administration resulted in feasible proposals
adapted to the chosen places.
The first workshops suffered constantly
from the pupils’ lack of concentration, springing
from their excessive competitiveness, as well as
from holding the workshops in the space of the
classroom. However, the third workshop triggered
a major change in attitude. Located outside the
classroom, the workshop materialized their proposals and caused change in a space of interdictions, tightening the solidarity of the group. Working together, the pupils constructed a platform with
four cubes, which was placed in a secluded corner
and became a meeting place during breaks, and
painted a board with images of superheroes, thanks
to which a concrete fence became a spot for taking
selfies. In the end, there wasn’t a more precious
prize for the pupils involved than the contentment
of having achieved something together, as a group.
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Atelier de lucru:
elevii au construit
platforma cu
patru cuburi şi au
pictat panoul cu
supereroi.
Construction
Workshop: pupils
build the platform
with four cubes
and painted the
superheroes panel.
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Şcoala 31

În preambulul plimbării prin curtea şcolii lor,

elevii i-au făcut o caracterizate fulger: „Mare-Frumoasă-Tare-Betonată-Naşpa-Distractivă-Vopsită-Chinuitoare-Plină-de-viaţă”. Câteva dintre
caracteristici le-am regăsit şi pe parcurs, unde
am discutat în special pe marginea interdicţiilor
de folosire a spaţiilor verzi. În această şcoală au
mai existat acţiuni de transformare a curţii şcolii,
atât a spaţiilor verzi, cât şi a curţii betonate, însă
intervenţiile în zona verde nu au funcţionat la
fel de bine ca cele din zona terenului de sport.1
Astfel, elevii au insistat în evaluări şi propuneri pe
transformarea şi deschiderea spaţiilor verzi, dar şi
pe continuarea seriei de echipamente ce activează
zona terenurilor de sport. În contextul prezenţei
noastre limitate în şcoală, fără posibilitatea de a
influenţa destinul ulterior al intervenţiilor, i-am
îndrumat pe elevi să se concentreze pe consolidarea şi extinderea structurilor existente în zona
curţii, lăsând accesarea spaţiului verde pentru un
alt proiect, pe termen mai lung.
Astfel, grupul de elevi ce a practicat
poate cel mai bine dintre toate şcolile lucrul
în echipă pe tot parcursul modulului, a pus în
practică propunerile atelierului de idei. Un colţ
din clădirea şcolii a devenit un loc personalizat
de întâlnire, socializare şi joacă, iar la intrarea în
curtea şcolii, pe gardul metalic care înconjoară
zona de sport, un personaj-mascotă îi întâmpină
pe copii şi părinţi. Nu au uitat nici de structurile
realizate cu un an înainte, pe care le-au îmbrăcat
într-un strat nou de vopsea. În această şcoală,
plasarea intervenţiei de transformare într-o serie
de acţiuni similare a făcut din spaţiul curţii şi din
utilizările sale un proiect-pilot de revendicare graduală a spaţiilor şcolii de către utilizatorii lor:
elevii.

1 www.asociatia-komunitas.ro/actiuni/amenajari-curti-scolilicee/202-scoala-nr-31-din-tei-o-curte-mai-vesela.html
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School 31

Before the tour of the school yard, the pupils gave
it a quick description: “Large-Beautiful-Hard-Concreted-Uncool-Funny-Painted-Tormenting-Full of
life”. We have encountered some of these characteristics throughout the workshops, when we
discussed about the interdictions to use the green
areas. There had been certain actions of transformation of the yard at this school, targeting both
the green areas and the concrete yard; however,
the interventions in the green area did not work
so well as those in the sports grounds.1 In their
assessments and proposals, the pupils insisted on
the transformation and opening of the green areas,
and on enriching the equipment which furnishes
the sports area. Given our limited presence in the
school, which would not have enabled us to control
the subsequent fate of the interventions, we guided
the pupils to focus on consolidating and expanding
the structures existing in the yard and to consider
the refurbishment of the green area in the context
of a future project on a longer term.
Thus, the group of pupils implemented
the proposals generated by the brainstorming
workshop, and of all the groups in the module,
it was probably the group who did the best team
work. A corner in the school yard became a
customized place for meeting, socialising and play,
and at the school entrance, on the metal fence
surrounding the sports area, was placed a mascot
to greet the children and the parents. The pupils
did not forget about the structures built one year
before, giving them a new coat of paint. In this
school, the transformation intervention organised
as a sequence of similar actions turned the space of
the schoolyard and its utilizations into a pilot-project for the gradual reclaiming of the school spaces
by their users: the pupils.
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Atelier de lucru:
elevii au construit
Colţul Minecraft
şi au pictat Minionul-Mascotă.
Construction
Workshop: pupils
bult the Minecraft
Corner and painted
the Minion-Mascot.
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ALEX AXINTE, CRISTI BORCAN
Şcoala 100

Din turul curţii şcolii a reieşit că elevii nu o
folosesc aproape deloc, fapt datorat pe de o parte
atracţiei exercitate de Parcul Tineretului ce se
întinde dincolo de gardul şcolii, dar şi lipsei
oricăror alte posibilităţi legate de joacă, socializare sau întâlnire oferite de spaţiul curţii. Detectat
şi în cadrul atelierului anterior de Cartografiere
Afectivă, dezinteresul participanţilor faţă de atelier,
dar în special faţă de spaţiul curţii, a fost cvasitotal,
elevii privind cu neîncredere posibilităţile reale
de transformare a curţii şi preferând parcul vecin.
A rezultat o singură propunere validă legată de
amenajarea peisajeră a spaţiului verde din spatele
şcolii. Aceasta a fost şi propunerea pe baza căreia
echipa de îndrumători împreună cu câţiva participanţi au schiţat scenariul de amplasare a unor
obiecte de mobilier şi a unor jardiniere cu flori.
Astfel, după primele două ateliere,
aşteptările erau destul de scăzute, însă în cadrul
celui de-al treilea atelier a avut loc o schimbare
majoră în cadrul grupului. Atraşi de lucrul cu
unelte, ce a avut loc în aer liber, în „zona interzisă”
a curţilor şcolilor din Bucureşti – spaţiul verde –
elevii s-au implicat în amenajarea a două jardiniere
cu arbuşti şi plante perene şi în transformarea
gardului de plasă dinspre terenul de sport într-un
loc de întâlnire în pauze. Un alt motiv important
al schimbării de atitudine a fost şi prezenţa altor
copii care au urmărit acţiunea, devenind un prilej
de mândrie pentru participanţi. Pe parcursul întregii zile, elevii letargici de la început s-au angajat
cu entuziasm în activităţile practice, curioşi să
încerce uneltele de lucru, să lucreze cot la cot cu
îndrumătorii, dar şi să colaboreze între ei. Amenajarea jardinierelor şi acţiunile de plantare au stârnit
cel mai mare interes, iar îngrijirea săptămânală a
plantelor a devenit o sarcină acceptată cu plăcere.
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School 100

Following the tour of the school yard, the pupils
confessed they hardly ever used it, due, on the
one hand, to the attraction exerted by Tineretului
Park, stretching beyond the school fence, as well
as to the lack of any possibilities for play, socialisation or meeting in the yard. There was a general
lack of interest towards the workshop, which had
also been noticed during the previous Affective
Mapping workshop, as well as, and perhaps to a
greater degree, towards the school yard; the pupils
doubted any real possibility to change the yard and
preferred the nearby park. There was only one valid
proposal related to the landscape development of
the green area behind the school. This was also the
proposal based on which the team of coordinators,
together with a few participants, drafted a plan
for the placement of several furniture pieces and
flower pots.
Thus, after the first two workshops, the
expectations were fairly low. However, during the
third workshop, the group suffered a major change.
Interested in working with tools in the open air, in
the “forbidden area” of the Bucharest school yards,
i.e. the green space, the pupils got involved in the
decoration of two pots with shrubs and perennial
plants and in transforming the net fence towards
the sports pitch into a meeting spot during breaks.
Another important cause for change in their
attitude was the presence of other children who
watched the action, which made the participants
feel very proud. Throughout the day, the pupils
who in the beginning had been fairly sluggish
began to engage enthusiastically in these practical
activities, eager to test the tools, to work side by
side with the coordinators, and also to collaborate
with one another. They were particularly interested
in decorating the flower pots and in the planting
activities, and accepted with joy the weekly task of
looking after the plants.
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Atelier de lucru:
elevii au construit
scaune pentru
locul de întâlnire
şi au plantat arbuşti în cele două
jardiniere.
Construction
Workshop: pupils
built chairs for the
meeting place and
planted shrubs in
the two pots.
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MIRUNA TÎRCĂ
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

Atelierele de participare activă de la Colegiul
Național „Mihai Eminescu” au avut la bază o
sesiune de brainstorming, în timpul căreia elevii
au reflectat la spațiile care le plac și la cele care le
displac în liceul lor. Rezultatele acestei sesiuni de
lucru au fost notate de elevi pe post-it-uri, pentru
a fi vizualizate mai bine, evaluate și ierarhizate.
Până la finalul acestui proces au fost selectate 5
idei finale pentru intervenție, iar elevii împreună
cu îndrumătorul de atelier au vizionat spațiile și au
analizat la fața locului posibilitatea de implementare a intervențiilor propuse.
Pe parcursul următoarelor ateliere s-au
recapitulat ideile generate și s-a aprofundat procesul de cristalizare a acestora, elevii având ocazia să
dezbată între ei, să argumenteze și să se gândească
la provocările legate de implementarea acestor
proiecte. Următorii pași au fost cei mai dificili, în
sensul că elevii au demarat procesul de negociere
cu direcțiunea liceului, după o pregătire anterioară a unei argumentații a ideilor. Inițial, elevii
au evitat implicarea activă în negociere și asumarea
responsabilității prezentării ideilor de intervenție
față în față cu membrii conducerii liceului. După
discuții cu îndrumătorul de atelier și încurajări
venite din partea acestuia, elevii și-au desemnat
totuși reprezentanți care să le promoveze și să le
negocieze propunerile. Discursul pregătit a luat
forma unei discuții spontane care s-a finalizat cu
aprobarea implementării ideilor, condiționate de
alegerea culorilor pentru anumite intervenții cu
doamna profesoară de desen.
Elevii au lucrat separat în patru echipe
situate în locuri diferite, pentru fiecare echipă
numindu-se lideri. Cele patru spații asupra cărora
s-a intervenit au fost: două balustrade de la scara
elevilor pictate; o toaletă a elevilor căreia i s-au
decorat ușile exterioare; curtea liceului, unde au
fost pictate băncile și coșurile de gunoi cu personaje numite „minioni”. Un element important în mobilizarea elevilor, care au terminat în doar două zile
toate aceste intervenții, a fost faptul că intervenția a
avut caracter permanent, iar ei au fost implicați în
mod direct în procesul de negociere.
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“Mihai Eminescu” College

The active participation workshops held at the
“Mihai Eminescu” National College were based on
a brainstorming session, during which the pupils
reflected on the spaces they liked and disliked
in their school. The pupils then wrote down the
results on post-its, so that such might be better
viewed, assessed and ordered in a hierarchy. By the
end of the process, 5 final ideas had been selected
for the intervention, and the pupils together with
the workshop coordinator inspected the spaces and
assessed the possibility to implement the proposed
interventions.
During the following workshops, the
generated ideas were examined and refined, the
pupils having the opportunity to debate among
them, to bring arguments and to think of the
challenges entailed by the implementation of their
ideas. The following steps were the most difficult,
with the pupils starting the negotiation process
with the school’s management after preparing
their arguments beforehand. Initially, the pupils
avoided to get actively involved in the negotiation
and to assume the responsibility of presenting their
ideas face to face with the members of the school
management. After discussing with their workshop coordinator and benefitting from the latter’s
encouragement, they managed to designate their
representatives, who would promote and negotiate their proposals. The prepared speech took the
form of a spontaneous discussion which resulted in
the approval for the implementation of the ideas,
conditional upon choosing the colours for some
interventions together with their drawing teacher.
The pupils worked separately in four
teams, placed in different locations; leaders were
appointed for each such team. The four spaces
which benefitted from the interventions were:
two painted handrails from the pupils’ staircase;
the pupils’ restroom, whose exterior doors were
decorated; and the school yard, whose benches
and dustbins were painted with characters referred
to as “minions”. The pupils completed all these
interventions in only two days; what particularly
motivated them and prompted them to action was
the fact that this was a permanent intervention and
they got to be directly involved in the negotiation
process.
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Atelier de lucru:
elevii au pictat
băncile, balustradele şi coşurile
de gunoi.
Construction
Workshop: pupils
painted the benches, the handrails
and the dustbins.
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MIRUNA TÎRCĂ
Colegiul tehnic „Petru Rareş”

Modulul de intervenții participative de la Colegiul
Tehnic „Petru Rareș” a debutat cu o sesiune de lucru în timpul căreia elevii au identificat spații care
le plac, spații care nu le plac și spații cu potențial de
intervenție din curtea liceului lor. Inițial, elevii au
manifestat neîncredere în faptul că aceste idei s-ar
putea realiza efectiv în liceul lor. Cu toate acestea,
îndrumătorul i-a motivat să își dezvolte ideile și să
se concentreze asupra finalizării lor. Au rezultat trei
propuneri finale, care au avut ca teren de desfășurare spațiul din curtea liceului. Elevii au participat
la măsurarea spațiului și la alcătuirea unor schițe
de releveu. Etapa de negociere a decurs mai ușor
decât la Colegiul „Mihai Eminescu”; elevii au
cerut profesorilor atât acordul, cât și soluții tehnice
pentru realizarea efectivă a ideilor. Elevii au lucrat
împărțiți în trei echipe la următoarele activități:
recondiționarea gradenei de pe terenul de sport
din curtea școlii, prin demontarea scândurilor
vechi, înlocuirea acestora cu unele noi și revopsirea
acesteia; realizarea unui spațiu din aproximativ 30
de paleți, destinat socializării. În curtea liceului nu
exista un astfel de spațiu înaintea implementării
acestor intervenții.
Un atu al elevilor din această instituție
de învățământ a fost faptul că, fiind un liceu tehnic,
aveau anumite experiențe de lucru cu unelte, ceea
ce a făcut ca timpul de implementare să fie unul
rapid, deși intervenția a fost de amploare. Faptul
că intervenția urma să rămână permanentă în
liceu i-a motivat mult pe elevi, acesta fiind cel mai
de succes modul implementat în Colegiul Tehnic
„Petru Rareș”.
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“Petru Rareş” Technical College

The participatory interventions module organised
at the “Petru Rareș” Technical College debuted
with a working session, during which the pupils
identified the spaces they liked, the spaces they did
not like and the spaces susceptible to interventions
inside their school yard. Originally, the pupils
expressed their disbelief at any possible materialization of their ideas in their school. However,
their coordinator motivated them to develop their
ideas and to focus on their finalization. Three final
proposals resulted, targeting the area of the school
yard. The pupils measured the area and prepared
sketches to scale. The negotiation stage progressed
more easily than it had at the “Mihai Eminescu”
College; the pupils asked the teachers for their
agreement, as well as to provide them with technical solutions to implement their ideas. The pupils
worked in three teams on a number of activities:
reconditioned the benches on the school’s sports
ground, by dismantling the old boards and replacing them with new ones which were then painted,
and constructed a socialising area from approximately 30 pallets. No such area had existed in the
school yard before these interventions.
The pupils in this educational institution
benefitted from the advantage of having a technical
background and of knowing how to work with
some tools, which speeded up the implementation,
despite the scale of the intervention. The fact that
the intervention was to remain permanently in
their school motivated the pupils; this was actually
the most successful module implemented at the
“Petru Rareș” Technical College.
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Atelier de
lucru: elevii au
recondiţionat
gradena terenului
de sport şi au
construit un loc
de socializare.
Construction
Workshop: pupils
reconditioned the
benches on the
school’s sports
ground and built a
socialising area.
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SABINA LEFTER
Modul de antidiscriminare şi
animaţie socioeducativă

Modulul de antidiscriminare şi animaţie socioeducativă a fost unul transversal, ce s-a intersectat cu celelalte trei în funcţie de interacţiunea cu
copiii și de problemele de comunicare apărute pe
parcurs. În primă instanţă, acesta s-a dovedit util
pentru atragerea copiiilor în proiect, familiarizarea
lor cu modul de lucru non-formal şi cu atmosfera
ludică. Prin jocurile la care am participat cu toţii,
copiii au putut înţelege că statutul formatorilor din
proiect nu este acelaşi cu al profesorilor din şcoală
şi că ne dorim o relaţie deschisă de egalitate, în
care opiniile lor contează. Am putut de asemenea
să îi implicăm în partea administrativă a atelierelor,
stabilind împreună modul de a comunica în afara
întâlnirilor. Modulul s-a dovedit util şi în momentele conflictuale ale grupului, oferindu-ne timpul
necesar pentru a media aceste tensiuni, despre care
știam din experiența proiectelor anterioare că sunt
inevitabile.
Pe parcursul proiectului am putut aborda
diferite subiecte în mod natural, atunci când ele
au apărut în discuţie. Spre exemplu, problema
discriminării şi a rasismului a fost una prezentă în
toate şcolile, dar s-a manifestat în momente diferite. Prin jocuri de simulare, am încercat să dezvoltăm nivelul de empatie al beneficiarilor, aceştia
fiind nevoiţi să se identifice cu diferite persoane cu
un statut socioeconomic variat. Foarte importante
în procesul animaţiei socioeducative sunt discuţiile
de la finalul jocului. Acestea fac de multe ori diferenţa dintre un simplu joc şi o activitate educativă.
În cadrul acestor conversaţii fiecare copil a avut
ocazia să exprime cum s-a simţit în timpul activităţii şi care au fost concluziile lui. Astfel copiii au
învățat nu numai de la formatori, ci şi unii de la
ceilalţi.
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The Antidiscrimination and
Socio-educational Animation Module

The antidiscrimination and socioeducational animation module was a transversal one, intersecting
with the other 3 in terms of the interaction with
the children and the communication problems
identified throughout. It proved useful for the
purposes of attracting the children in the project
and acquainting them with the non-formal working methods and the ludic ambiance. The games
in which we all took part enabled the children to
understand that the project trainers had a different
status from that of their school teachers and that
we were seeking an open relationship of equality,
in which their opinions mattered. We were also
able to involve them in the administrative matters
related to the workshops and to agree on a way
of communicating outside these meetings. The
module also proved useful during the conflicting
moments experienced by the group, which we
knew from our past experience to be unavoidable.
Throughout the project we approached
various topics as naturally as possible, when they
came up. For instance, the issue of discrimination and racism was tackled in all schools, but at
different times. Through simulation games we tried
to enhance the beneficiaries’ level of empathy; they
were forced to identify with various persons with
a diverse social and economic status. A great part,
in socioeducational animation, is played by the
discussions held at the end of the game. It is they
which make the difference between a mere game
and an educational activity. In these conversations,
each pupil had the chance to say how he or she had
felt during the activity and what conclusions he or
she had drawn. Thus, the children learnt not only
from their trainers, but also from one another.
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Educaţie urbană

Şcoala în Acţiune

La finalul celor 4 module, a avut loc un eveniment
care a adunat la un loc toți elevii implicați, echipa
de proiect și profesorii coordonatori. Evenimentul
s-a numit „Școala în Acțiune” și a avut loc la Hanul
Gabroveni, în centrul vechi al orașului, cu sprijinul
Arcub. Practic, evenimentul a fost o festivitate
alternativă la final de an şcolar, în cadrul căreia am
expus lucrările elevilor, le-am proiectat imagini cu
ei lucrând în ateliere, le-am dat diplome şi i-am
felicitat. Expoziția „Școala în Acțiune” a rămas instalată timp de o săptămână, ea funcționând ca un
rezumat public al celor 100 de ateliere de educație
urbană susținute, dar și ca modalitate de validare a
experienței acumulate de elevi în acest proiect.
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School in Action

At the end of the 4 modules, we organised an event
which brought together all the pupils involved,
the project team and the coordinating professors.
The event was entitled “School in Action” and was
held at Gabroveni Inn, in the historical city centre,
benefitting from the support of Arcub. The event
practically amounted to an alternative end-of-year
celebration, on the occasion of which we exhibited
the pupils’ works, projected images with themselves at work in the workshops, handed them
diplomas and congratulated them. The ”School
in Action” exhibition stood in place for a week,
operating like a public summary of the 100 urban
education workshops that had been organised, as
well as a means of validating the experience gained
by the pupils in this project.
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Şcoala Gimnazială Nr. 79 / No. 79 Middle school

Elevi/ Pupils: Anca Iordănescu, Ilinca Enescu, Emanoil Sîrbu, Maximilian Turp, Ilinca Chiujdea,
Mihai Boca, Ştefania Ene,
Luca Popişteanu, Andreea Chiriţoiu, Albert Răducanu, Ionuţ Dochianu, Doina Marin, Mihai Costin,
Alysse Ursea, Cătălina Mihai, Luca Stanciu, Rareş Niculescu, Toma Sacuiu
Profesor coordonator / Teacher: Daniela Bălăneanu

Şcoala gimnazială Nr. 31 / No. 31 Middle school

Elevi / Pupils: Alin Ciobotaru, Ştefan Teodor Iordachi, Alexandra Simona Asaftei, Andreea Nicoleta
Dinu, Andreea Valentina Hlobă, Gabriela Nicolae, Cristina Popa, Denisa Ion, Rareş Cojocariu, Radu
Badea, Alexandra Vlăduţ, Alexandru Bogdan Tompa, Andreea Gaie, Cătălina Popescu
Profesor coordonator / Teacher: Ana Popescu

Şcoala generală Nr. 100 “Andrei Şaguna” / No. 100 “Andrei Şaguna” General school

Elevi / Pupils: Luca Ludoșan, Hammudi Chahin, Maria Kisner, Reema Al-Iryani, Raghad Al-Iryani,
Mara Grigoraş, Casandra Huber, Sakis Galanopoulos, Anca Marinovici, Irina Marinovici, Ana Maria
Sandu, Jasmine Parici, Anastasia Laskaris
Profesor coordonator / Professor: Andrei Nahorniac

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” / “Mihai Eminescu” High school

Elevi / Pupils: Maria Gabriela Mihalache, Nicoleta Lazăr, Alexandra Biban, Alina Maria Donescu,
Andra Elena Bălănaru, Ana Maria Tănăsescu, Tudor Criveanu, Beatrice Dana, Oana Mihaela Sandu,
Monica Andreea Dan, Maria Tudorică, Andreea Simona Tătaru, Doru Măncilă, Otilia Mihai, Mircea
Lazăr, Răzvan Pantazi, Ana Răducea, Cristina Iuga, Daria Maria Belei, Dumbravă Bianca, Andreea
Florea
Profesor coordonator / Teacher: Daniela Popa

Colegiul Tehnic “Petru Rareş” / “Petru Rareş” High school

Elevi / Pupils: Robert Manolache, Andrei Tudorică, Alexandru Dumitru, Ana Maria Iancu, David
Andrei Ionescu, Georgiana Zapciroiu, Cristina Lăzărică, Nicoleta Angheluţă, Andreea Hăisan,
Jana Alexandru, Lavinia Feleagă, Kassandra Guerrero, Denisa Troscot, Anamaria Avrămii, Mihaela
Cazacu, Mihăiţă Urlă, Răzvan Ionică, Alexandru Zaharia, Andrei Cristian Avramoniu, Gabriel Dinu,
Marian Gabriel Melci, Anca Cristina Niculae
Profesori coordonatori / Teachers: Alexandra Gabriela Speteanu şi Andrei Nahorniac
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Educaţie urbană

Despre potențialul
spaţiului urban cu copii
de generală
Modulele de educaţie urbană au avut
loc în trei şcoli gimnaziale şi două
licee din cele trei cartiere, în perioada
septembrie 2014 - iunie 2015.
Gabriela Matei
Am ales să fiu voluntară în cadrul
proiectului Spații Urbane în Acțiune, în etapa de Educație, deoarece
mi s-a părut interesantă perspectiva
de a lucra cu copii și de a-i ajuta
să înțeleagă mai bine cartierul și
orașul în care locuiesc. Însă nu mă
așteptam să învăț la rândul meu
atât de multe lucruri. Ca studentă
la Facultatea de Urbanism mă
preocupă problemele orașului, însă
de multe ori în școală avem tendința
de a ne axa pe anumite aspecte
cărora oamenii obișnuiți nu prea
le dau importanță. Este foarte ușor
să te lași dus de val și să nu mai
ții cont de ceea ce au cu adevărat
nevoie locuitorii. Iar participarea
mea în acest proiect m-a ajutat să
cobor cu picioarele pe pământ și să
realizez că, poate cel mai important
aspect în realizarea unui proiect de
urbanism este dialogul cu oamenii
care vor beneficia cu adevărat de
acel proiect.
Am observat că mulți
copii nu prea își dau seama care este
potențialul pe care îl poate oferi un
spațiu public. Nu sunt conștienți
de schimbările pe care le poate
suferi spațiul public pentru a fi mai
primitor și versatil. Majoritatea
pur și simplu iau de-a gata ceea ce
li se oferă și nu își pun problema
să modifice ceva ce nu li se pare
potrivit.
Una dintre activități a
presupus împărțirea în două grupe a
elevilor, reprezentând două cartiere.
Respectând rolul primit au trebuit
să își imagineze cum arată locul în
care locuiesc, iar apoi să negocieze
împreună ce anume să amenajeze
pe un teren viran aflat între cele
două cartiere. Trebuie să recunosc
că am fost puțin dezamăgită când,
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în unanimitate, prima alegere a fost
un Mall. Mi se pare trist că spațiul
cel mai versatil și de care sunt cel
mai mult atrași este mediul artificial
și consumerist al Mall-ului. Până
la urmă, după mai multe dezbateri
au ales să construiască un traseu
pietonal cu magazine mai mici și
un parc. Partea a 2-a a exercițiului
a constat în punerea la încercare
a acestui proiect imaginar. Un
investitor a venit, și, împreună cu
„primarul”, a comunicat locuitorilor cartierului că în spațiul acela
urmează să se construiască clădiri
de birouri. Inițial copiii nu au avut
nicio reacție. A fost nevoie de o
scânteie care să-i îndemne să ia
atitudine, să își protejeze proiectul
și să protesteze împotriva acestei
decizii luate fără consultarea lor. La
finalul exercițiului au mărturisit că
sunt oarecum resemnați, deoarece
așa se întâmplă lucrurile și în viața
reală; se iau decizii fără consultarea
oamenilor, iar celor aflați într-o
poziție de autoritate nu le pasă
de părerea locuitorilor afectați de
schimbări.
Ceea ce mi s-a părut surprinzător este că au aceste atitudini
de la o vârstă atât de fragedă. M-aș fi
așteptat ca niște copii de clasa a 5-a
să fie mai optimiști și încrezători în
viitor. Însă am observat că, încă de
pe acum, reflectă părerea majorității adulților pe care îi cunosc.
Consider că dacă ne dorim o lume
în care oamenii să fie implicați în
planificarea spațiului urban trebuie
să ne axăm în principal asupra
exercițiilor de acest gen făcute cu
copii (eventual chiar de la vârste
mai fragede), pentru ca aceștia să își
schimbe atitudinea de resemnare și
să își poată însuși spațiul urban mai
ușor.
La ultimele ateliere mi
s-a părut că unii dintre elevi au
fost mult mai implicați. În aceste
săptămâni au avut ocazia de a
amenaja un spațiu din curtea şcolii.
Astfel, şi-au dat seama că ei nu
petrec timp ȋn curte din cauză că
nu au nicio facilitate şi au propus
idei pe care apoi i-am ajutat să le
realizeze. Au fost foarte încântați

să asambleze mobilierul şi să îl
vopsească. Mi s-a părut că la aceste
activități au fost mai entuziasmați
decât la altele, probabil mai ales din
cauză că era ceva concret într-un
spațiu în care petrec timp zilnic,
nu doar un exercițiu într-un cartier
imaginar. Consider că acest atelier
i-a ajutat să îşi dea seama că dacă
observă ceva în neregulă în mediul
lor, pot face ceva să schimbe acel
lucru şi apoi sa beneficieze de un
spațiu de care se pot bucura mult
timp.
Cred că este nevoie de
mai multe astfel de activități în
școli. Copiii au devenit obișnuiți cu
metoda tradițională de predare și li
se pare ciudat când cineva propune
alt fel de activități. Nu sunt învățați
să își exprime liber opiniile, indiferent cât de corecte sau greșite sunt,
și simt constant nevoia de aprobare
din partea celorlalți colegi și a persoanei de la catedră. De asemenea,
mi s-a părut că de multe ori făceau
anumite activități doar din cauză
că li se spunea s-o facă, nu neapărat
pentru că li se părea ceva interesant
și util.
Experiența ca voluntar în acest
proiect m-a ajutat să înţeleg mai
bine nevoile oamenilor legate de
cartierul în care locuiesc şi felul în
care aceştia percep spațiul public.
De asemenea mi-a arătat că este
nevoie de cursuri de educație urbană în şcoli şi că acestea pot afecta
în mod pozitiv gradul de participare
la procesul de luare a deciziilor
legate de urbanism al locuitorilor.

Gabriela Matei este studentă la
Facultatea de Urbanism din cadrul
Universității de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. A participat ca voluntar în
cadrul proiectului „Spaţii Urbane în
Acţiune”, la atelierele de educație de
la Școala Generală nr. 100 „Andrei
Şaguna”.
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Discussing the Potential
of the Urban Space with
Primary School Children
The urban education modules took
place between September 2014 and
June 2015 in three primary schools
and two high schools in the three
neighborhoods.
Gabriela Matei
I have chosen to be a volunteer in
the Urban Spaces in Action project,
the Education stage, because I
thought it would be interesting
to work with children and to
help them understand better the
neighbourhood and the city in
which they live. However, I did not
expect to learn so much myself. As a
student at the Faculty of Urbanism,
I am interested to know the problems faced by the city; however, in
school we tend to focus on issues to
which ordinary people do not pay
much attention. It is very easy to get
carried away and to overlook what
it is that the residents really need.
My participation in this project has
helped me come down to earth and
realise that, maybe, the most important facet in the implementation of
an urbanism project is the dialogue
with the people who will actually
benefit from it.
I have noticed that
many children are not aware of the
potential of public space. They are
not quite aware of the changes the
public space may undergo in order
to become more welcoming and
versatile. Most of them simply take
for granted what they are offered
and do not consider the possibility
of altering something they find
inadequate.
For one of the activities,
the pupils had to be split into two
groups representing two neighbourhoods. In compliance with
their received roles, they had to
imagine what the place in which
they lived looked like, then to
negotiate together how to refurbish
a vacant plot between the two
neighbourhoods. I must say that I
was a little disappointed to discover

that their first unanimous choice
was a mall. I found it sad that the
children thought the most versatile
space, and the one which attracted
them the most, was the artificial,
consumerist environment of the
mall. Finally, after several debates,
they agreed to construct a pedestrian route with smaller shops and
a park. The 2nd part of the exercise
consisted in the testing of this
imagined project. An investor appeared, accompanied by the mayor,
and informed the neighbourhood
dwellers that the space in question
was to be developed and office
buildings were to be built there. At
first, the children had no reaction
whatsoever. They needed an incentive to make them take a stand,
protect their project and protest
against this decision made without
having been consulted. At the end
of the exercise they confessed they
were somewhat resigned, because
that was how things happened in
real life as well; decisions were made
without consulting the people, and
the authorities did not care much
about the opinion of the inhabitants
affected by the changes.
What I found surprising was this
kind of attitude shown from such
an early age. I would have expected
5th grade children to be more optimistic and hopeful. But, according
to my observations, they tend to
reflect the opinion of the majority
of the adults they know. In my opinion, if we want a world in which
people would be more invovled in
urban planning, we need to focus
mainly on this kind of exercise with
children (possibly from an even
earlier age), so that they show no
resignation and appropriate the
urban space more easily.
During the final workshops, I thought some of the pupils
were much more involved. In these
weeks, they had the opportunity
to renovate a space in the school
yard. Thus, they realised they did
not spend much time in the yard
because of the lack of amenities,
and put forward several ideas, in the
materialization of which I helped as

well. They were thrilled to assemble
the furniture and paint it. I thought
they showed much more enthusiasm performing these activities,
compared with others, especially
because it was something concrete
taking place in a space where they
spent a lot of time every day, and
not just an exercise in an imaginary neighbourhood. I think this
workshop helped them realise that,
if they noticed something wrong in
their environment, they could do
something about it so as to enjoy
the benefits of that space in the long
run.
I think more activities
of this kind are needed in schools.
Children have grown accustomed to
the traditional teaching method and
find it strange when someone comes
along and suggests other types
of activities. They are not taught
to express their opinions freely,
no matter how correct or wrong
they are, and they constantly feel
the need for approval from other
colleagues and the teacher. Also, on
many occasions I thought they only
did something because they were
told to, not necessarily because they
thought it was something interesting and useful to do.
My experience as a
volunteer in this project has helped
me understand better people’s needs
in relation to the neighbourhood
in which they live and how they
perceive the public space. Also, it
has shown me that urban education courses are really needed in
schools, and that they can positively
influence the extent to which pupils
participate in the residents’ decision-making concerning urbanism
issues.

Gabriela Matei is a student at the
Faculty of Urbanism within “Ion
Mincu” University of Architecture
and Urbanism in Bucharest. She has
participated as a volunteer in the
Urban Spaces in Action project, at
the educational workshops organised
at “Andrei Şaguna” Primary School
no. 100.
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Extrase din părerile
elevilor participanţi în
proiect
„Am vrut să vă mulțumesc pentru
programul Spații Urbane în Acțiune,
la care a participat și fiul meu
(Maximilian, Școala 79). Am fost
la expoziția organizată duminică la
Hanul Gabroveni și am fost foarte
impresionat de tot ce am văzut acolo.
Max a învățat foarte multe în timpul
programului și cred că aceasta a fost
una dintre cele mai cele mai valoroase activități la care a participat vreodată la școală. Aș dori să vă felicit și
sper că veți continua programul și pe
viitor. Craig Turp.”
(Mesaj Facebook)
„Bună Sabina. Sunt Ionuţ de la 79.
Şcoala noastră nu a fost mereu cea
mai cuminte şi liniştită, dar cred că
în numele tuturor ar trebui să mai vii
şi la anul. Miercurea mi se părea cea
mai urâtă zi... dar apoi ajungeam la
cerc şi făceam asta de plăcere, deci
mă recream. Te rog să vii şi anul viitor (ştiu că nu e decizia ta, dar te rog
să încerci să faci ceva).” (Mesaj text)
Cum au fost pentru tine activitățile de educație urbană la care ai
participat?
- Îți dezvoltă creativitatea
(Alexandru)
- Am învățat destul de multe lucruri
legate de mediul urban și spațiul
urban (Anonim)
- Am învățat să apreciez munca în
echipă (Alexandru)
- Am învățat multe lucruri care îmi
vor fi utile în viitor (Anonim)
- Am învățat lucruri noi care contribuie la cunoștințele mele generale
(Anca)
- M-au ajutat să îmi dau seama că,
dacă îmi vine o idee, să mai caut
una, poate mai bună (Anonim)
- Am învățat sa abordăm lucrurile
altfel (Ilinca)
- Am învățat să protejăm mediul
înconjurător (Rareș)
- Foarte utile deoarece am învățat
multe lucruri noi (Gabriela)
- M-au ajutat să învăț cum să
acționez în anumite situații din viitor
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(Ştefan)
Care ar fi trei lucruri pe care le-ai
învățat ca urmare a participării la
atelierele de educație urbană?
- Să mă înţeleg mai bine cu colegii,
să fiu mai prietenoasă și mai bună
(Irina)
- Să construim și să ne jucăm
(Jasmine)
- Să mă port frumos, să lucrez în
echipă și cu suflet (Bogdan)
- Să iubim natura, să lucrăm în
echipă și să săpăm (Maria)
- Să fim prieteni, să ne ajutăm și să
ne înțelegem mai bine (Anca)
- Să construiesc un scaun și să pictez
(Casandra)
- Am învățat să prețuim lucrurile pe
care le avem (Anonim)
- Că trebuie să schimbăm mediul
urban (Anonim)
- Cum să facem un film, cum
să modernizăm un loc neplăcut
(Anonim)
- Să lucrăm în echipă, să filmăm și să
realizăm machete (Andreea)
- Să apreciez arhitectura (David)
- Cum să construiesc un cub, să
folosesc un aparat de unică folosinţă
(Cătălina)
- Cum să fac o poză corectă, despre
arta stradală, cum să fac un stencil
(Anca)
- Am învăţat să ne înţelegem între
noi indiferent de cine suntem, să ne
punem în valoare imaginaţia prin
desene şi construcţii (Ilinca)
- Să protestez pentru o cauză
(Ştefan)
- Să fac machete, să iau un interviu,
să lucrez mai bine în echipă (Otilia)
- Munca în echipă, să îmi dezvolt
capacitățile de comunicare, să fim
creativi (Anonim)
- Editarea și pregătirea unui filmuleț;
termeni de urbanism și arhitectură;
practică în arte (Ana Maria)
- Să fim o echipă, să ne reinventăm și
să credem în noi (Oana)
- Am învățat să ne cunoaștem orașul
mai bine (Anonim)
- M-au învățat să privesc altfel peisajul urban (Alina Maria)
- Privirea din perspectivă a unor
lucruri (Diana Mihaela)
- Am înțeles cât de important este să
avem grijă de orașul nostru (Daria)

- Să transformăm spațiul urban
într-un loc mai bun (Anonim)
- Să luăm inițiativă după ce ne-am
gândit la un plan bun (Anonim)
- Am învățat să folosesc aproape
orice părticică dintr-un obiect
(Nicoleta)
Ce activitate ți-a plăcut cel mai
mult şi de ce?
- Intervenția în curtea școlii, am
putut lucra pentru înfrumusețarea
școlii (Gabriela)
- Cea în care am facut stenciluri
(Ştefan)
- Cunoașterea cartierului (Anonim)
- Să facem machete, pentru că ne-am
dezvoltat imaginația (Rareş)
- Identificarea spațiilor locuite din
zona școlii, deoarece am învățat să
citesc inscripțiile clădirilor de pe
hartă (Ilinca)
- Mi-a plăcut când am învățat să
folosesc bormașina (Cătălina)
- Filmul (Cristina)
- Jocurile în sala de clasă și plantatul
(Anastasia)
- Activitatea finală, deoarece am
lucrat în echipă și au rezultat lucruri
minunate (Anonim)
- Cel mai mult mi-a plăcut când
am înnoit curtea liceului, deoarece
acum arată mult mai bine și este mai
primitoare (Beatrice)
- Activitatea în care am recondiționat
curtea liceului, deoarece ne-a ajutat
să ne exprimăm opinia față de cum
arată (Daria)
- Activitatea care mi-a plăcut cel mai
mult a fost Treasure Hunt deoarece
am descoperit clădiri și monumente
de care nu știam; a fost o misiune
plină de mister (Diana)
- Cel mai mult mi-a plăcut partea în
care a trebuit să filmăm, deoarece a
trebuit să interacționez cu oameni
(Elena)
- Făcutul machetelor blocurilor din
București (Anonim)
- Cel mai frumos modul a fost
ultimul (intervenția), deoarece am
pus în practică tot ce am învățat pe
parcursul proiectului (Ana Maria)
- Cel mai mult mi-a plăcut ziua în
care am filmat (Otilia)

Urban education

Pupils’ impressions
“I wanted to thank you for the Spatii
Urbane in Actiune programme, in
which my son (Maximilian, School
79) took part. I was at the exhibition
at Hanul Gabroveni on Sunday and
was very impressed with everything.
Max has learnt a lot over the course
of the programme and I consider
it to be one of the most worthwhile
things he has so far done at school.
Congratulations, and I hope you
can continue the programme in
future years. Craig Turp.” (Facebook
message)
”Hello, Sabina. I am Ionuţ from 79.
Our school has never been a quiet
one, but I think I speak on behalf
of everybody here when I ask you
to come back next year. I thought
Wednesday was the gloomiest school
day… but after it ended, I would
make for our workshop, and that was
really refreshing, it cheered me up.
Please come back next year (I know
this is not your decision to make, but
please try to do something about it).”
(sms message)
What did the urban education
activities in which you took part
mean to you?
- They develop your creativity
(Alexandru)
- I have learnt a lot of things about
the urban environment and the
urban space (Anonymous)
- I have learnt to appreciate team
work (Alexandru)
- I have learnt many things that will
be of use to me in the future
- I have learnt new things which will
enrich my general knowledge (Anca)
- They helped me realise that, once
you have an idea, you can also try to
find a better one (Anonymous)
- We have learnt to approach things
differently (Ilinca)
- We have learnt to protect the environment (Rareș)
- They were very useful, because
we have learnt a lot of new things
(Gabriela)
- They taught me how to act in certain situations, in the future (Ştefan)
Can you name three things you
learnt as a result of attending the

urban education workshops?
- I learnt to get along better with my
colleagues, to be kinder and more
friendly (Irina)
- I learnt to build and to play
(Jasmine)
- I learnt to behave properly, to work
with the team and to put my heart in
what I do (Bogdan)
- I learnt to love nature, to work in a
team, to dig (Maria)
- We learnt to be friends, to help
one another and to get along better
(Anca)
- I learnt how to make a chair and to
paint (Casandra)
- I learnt to cherish the things we
have (Anonymous)
- We discovered that we need to
change the urban environment
- I learnt how to make a film, and
how to refurbish a disagreeable spot
- We learnt to work as a team, to
shoot a film and to construct scale
models (Andreea)
- I learnt to appreciate architecture
(David)
- I learnt how to build a cube and
how to use a disposable camera
(Cătălina)
- I learnt how to take a photo correctly, how to make a stencil; also I
learnt a lot about street art (Anca)
- We learnt to understand one
another no matter who we are, to
put to use our imagination through
drawings and constructions (Ilinca)
- I learnt to protest for a cause
(Ştefan)
- I learnt how to make scale models,
how to take an interview, how to
work better in a team (Otilia)
- I learnt about team work, I learnt
to develop my communication skills
and to be creative (Anonymous)
- I learnt to make and edit a short
film, numerous urbanism and
architecture terms, arts practice (Ana
Maria)
- We learnt to be a team, to reinvent
ourselves and to believe in ourselves
(Oana)
- We learnt how to get better acquainted with our city (Anonymous)
- I learnt how to observe the urban
landscape differently (Alina Maria)
- I learnt to put things into perspec-

tive (Diana Mihaela)
- We understood how important it is
to look after our city (Daria)
- I learnt how to turn the urban space
into a better place (Anonymous)
- I learnt to think of a good plan and
to have initiative (Anonymous)
- I learnt to use even the tiniest part
of an object (Nicoleta)
What activity did you like best
and why?
- The intervention in the school yard;
we had the chance to work in order
to improve its appearance (Gabriela)
- The stencils (Ştefan)
- Discovering the neighbourhood
(Anonymous)
- Making the scale models, it really
helped us develop our imagination
(Rareş)
- By identifying the inhabited spaces
around the school, I learnt how to
read the map inscriptions of buildings (Ilinca)
- I especially liked learning how to
use the power drill (Cătălina)
- The treasure hunt (Alexandra)
- The classroom games and the planting (Anastasia)
- The final activity, because we
worked as a team and wonderful
things came out of that
- I especially liked renovating the
school yard; it looks much better
now and is much more welcoming
(Beatrice)
- The renovation of the school yard,
because it helped us express our opinion about how it looked (Daria)
- Treasure Hunt, because I discovered
buildings and monuments I had no
idea existed; it was a mission full of
mystery (Diana)
- When we shot our film, because I
had to interact with people (Elena)
- Building scale models for the
Bucharest apartment blocks (Anonymous)
- I liked the last module the most
(i.e. the intervention), because we
put into practice everything we had
learnt until then throughout the
project (Ana Maria)
- The closing celebration, because I
reviewed the moments when we were
all engaged in our work
- I liked the filming day best (Otilia)
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Voluntari evenimente comunitare / Volunteers for the community events

Ana Averescu, Andrei Lucian, Daniel Bratoșin, Andreea Burdujeanu, Bratinka Ioana, Alexandru Burlacu, Lucian Călugărescu, Mirela-Mihaela Constantinescu, Marius Alin Cosma, Vlad Dudu, Raluca Dîrlea, Alexandra Dodot, Mădălina Dinu, Ivona Dumitrache, Gagiu
Lorena, Hașnaș Matei Vladimir, Lörincz Mihai-Andrei, Andrei Morariu, Manuela Matei, Marina Ioana, Marinescu Ruxandra, Moise
Bogdan, Alex Negoiță, Diana-Elena Oprea, Dorin Poelincă, Popteanu Mihai Dragoş, Andreea Preser, Pac Pax, Rusu Luciana, Simona
Georgiana Radu, Ștefan Sandu, Alex Strugariu, Maria Szabo, Tudor Ștefan, Iulia Tzogy, Alin Voitescu, Miruna Ver, Vasilescu Aurora,
Roxana Zanga.

Colaboratori evenimente comunitare / Collaborators for the community events

Ana Andronic (Buzu), Sandra Bălășoiu, Laurențiu Cernat, Emilian Ciobanu, Emi Ionescu, Ghiorghe Nicușor (Domnu X), Peia Alexandra (Adnana Sun), Măriuca Tocae, Cristea Alexandru Cornel (Ortaku), Alexandru Șerban, Marian Scafaru (Uleiosul), Ana Maria Țoni,
Mihai Vasiu(Tzuc), Vlad Roseanu (Alt Om), Robert Petre (Ufe)
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În viziunea Asociației Komunitas,
organizarea de evenimente comunitare în cartiere reprezintă un
instrument eficient de folosire a
spațiilor publice și de implicare a
comunităților urbane, fiind totodată o bună ocazie de socializare cu
cetățenii din cartiere, grup țintă pe
care dorim să îl expunem inițiativelor de activare urbană. Acest
tip de acțiune își propune să aducă
împreună diverse categorii sociale
și să contribuie la clădirea relațiilor
comunitare pozitive. În același timp,
evenimentele în cartiere reprezintă
o oprtunitate pentru realizarea
unor cercetări sociale aplicate, prin
interacțiunea directă cu cetățenii,
prin sondarea părerilor acestora și
prin observarea modului în care
relaționează atunci când un spațiu
public din imediata lor vecinătate
este valorificat.
Toate evenimentele
comunitare derulate în proiect au
avut un caracter experimental și
au pornit de la ideea de activare a
cartierelor-dormitor bucureștene
și de la constatarea că, în general,
manifestările de acest gen au loc în
centrul orașului, în timp ce cartierele

According to the vision promoted by
Komunitas Association, organising
community events in the neighbourhoods is an efficient way of
using public spaces and determining
urban communities to get involved,
as well as a good opportunity to
socialise with the neighbourhood
residents, the main group targeted
by our urban activation initiatives.
This type of action aims to bring
together various social categories
and to help build positive community relationships. At the same time,
holding these events in the neighbourhoods enables us to conduct
our applied social research projects,
because they allow us to interact directly with the citizens, to investigate
their opinions and to observe how
they relate among themselves when
a public space in their immediate
vicinity is being put to use.
All of the community
events carried out as part of this
project were experimental in nature
and relied on the idea of activation
of Bucharest’s dormitory neighbourhoods, as well as on the generic
observation that events of this type
usually take place in the city centre,
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sunt lipsite de activități culturale sau posibilități de petrecere a timpului liber
într-un mod constructiv, care să încurajeze socializarea pozitivă și să pună
bazele unor comunități autentice.

1 www.asociatia-komunitas.ro/
proiecte/2013/75sunt-mic-dar-maimplic

2 www.facebook.
com/CutiaCuScule
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Ziua Cartierului Tei, Tineretului Paint Party și Piața de weekend – mici
„planete” urbane temporare din constelația Evenimentelor
Comunitare
„Ziua Cartierului Tei” este deja un eveniment cu tradiție, pe care Asociația
Komunitas l-a derulat timp de 4 ani la rând în cartierul Tei, în Parcul Circului. În 2012 a avut loc prima ediție, prin intermediul căreia ne-am marcat
prezența în cartier și am luat contact cu tineri care, ulterior, au devenit beneficiari ai proiectelor noastre de educație urbană. Spre deosebire de ediția din
2012, Ziua Cartierului Tei din 2013 a fost concepută, planificată și organizată
prin implicarea elevilor alături de care am lucrat pe durata unui întreg an școlar, în cadrul proiectului de educație urbană „Sunt mic, dar mă implic!”1.
Planificarea evenimentului a fost lungă și laborioasă, dar elevii au
avut ca reper evenimentul organizat cu un an înainte, la care unii dintre ei
participaseră, înainte de a deveni participanți în proiectele noastre.
Edițiile din 2014 și 2015 au fost organizate în cadrul proiectului
„Spații Urbane în Acțiune”, fiind de departe cele mai complexe, cu un număr
mult mai mare de participanți decât în anii trecuți. Conceptul ultimelor două
ediții a rămas același, spațiul fiind împărțit în diverse zone: zona atelierelor
de creaţie (pictură, realizare de zmeie şi avioane, origami, tobe africane, poi,
intervenții pe fotografii); zona de relaxare, cu hamace sau spații de socializare;
zona de muzică mixată de DJ; zona de fire poi și cinematograf în aer liber;
spaţiul destinat Acumulatorului Urban Mobil, o structură din lemn construită de studioBASAR împreună cu studenţi de la facultăţi de Arhitectură sau
Urbanism. Acumulatorul Urban Mobil, susţinut de Cutia cu Scule2, a găzduit
o expoziţie de fotografie cu instantanee din istoria cartierului Tei, realizată de
Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei. Tot în zona Acumulatorului, echipa de
cercetători urbani a completat chestionare despre spaţiile publice ale cartierului Tei şi a dialogat cu cetăţenii.
Dinamica celor 4 ediții a fost diferită, dar principiul evenimentului
comunitar a fost același de fiecare dată: să ofere accesul gratuit la activități
socioculturale, să stimuleze interacțiuni sociale pozitive între cetăţenii din
cartier și să promoveze un anumit tip de utilizare a spațiului public, care să
genereze reflecție și dezbatere în rândul oamenilor, pe marginea potențialului
pe care astfel de spații îl au.
Pe 14 septembrie 2014, lângă zona skatepark din Parcul Tineretului, a avut loc un nou experiment pilot organizat în premieră de Asociaţia
Komunitas şi intitulat ”Tineretului Paint Party”. Am împrumutat conceptul de
„paint party” din Danemarca, unde în anul 2011 s-au pictat în mod colectiv
100 m de panouri, utilizându-se 1000 l de vopsea, 10.000 pensule și fiind
prezenți aproximativ 15.000 de participanți. În cifre, petrecerea autohtonă
Komunitas a însemnat 50 l de vopsea, 100 de pensule, 15 metri de panouri,
zeci de melodii mixate de DJ și zeci de participanţi care şi-au imortalizat în

Community events

while the neighbourhoods are deprived of any cultural pursuits or possibilities
for constructive leisure activities, which would encourage positive socialisation and would provide a basis for the development of genuine communities.
Tei Neighbourhood Day, Tineretului Paint Party and the Weekend Market
– small temporary urban “planets” from the constellation of Community
Events
“Tei Neighbourhood Day” is a long-established event that has been organised by Komunitas Association for 4 consecutive years now in Tei neighbourhood, in the Circus Park. The first event of this series was held in 2012 and
served to mark our presence in the neighbourhood and to initiate contacts
with a number of young people who subsequently became beneficiaries of our
urban education projects. Unlike the 2012 event, the 2013 one was conceived,
planned and organised by involving the pupils we had been collaborating with
throughout an entire school year, in the urban education project “Sunt mic,
dar mă implic! (I may be small, but I get involved!)”1.
It took a long time and a lot of effort to plan the event, but the pupils
benefited from the experience gained on the occasion of the event held one
year before, in which some of them had already participated before taking
part in other projects of ours.
The 2014 and 2015 events were organised as part of the “Urban Spaces in Action” project, and were by far the most complex and involved a higher
number of participants than in the previous years. The concept established
on the occasion of the last two editions remained the same, and the space
was divided into several areas: the area dedicated to the creative workshops
(painting, making up kites and planes, origami, African drums, poi, interventions on photographs); the relaxation area, with hammocks or socialising
spaces; the music area, where DJs ensured the mixing; the fire poi area and
the outdoor cinema; the space for the Urban Mobile Accumulator, a wooden
structure built by studioBASAR together with students at the architecture and
urbanism schools. The Mobile Urban Accumulator, supported by
The Toolbox2, hosted an exhibition of photographs depicting the history of Tei
Neighbourhood, put together by the Lacul Tei Group of Civic Initiative. In
the same area of the Accumulator, the urban research team filled in questionnaires regarding the public spaces in the Tei neighbourhood and had a chat
with the residents.
The four editions of this community event have had different dynamics, but its underlying principle has remained the same: to ensure free of
charge access to sociocultural activities, to encourage positive social interactions among the neighbourhood residents and to promote a specific use
of the public space, capable of making people reflect on and discuss about the
potential of such spaces.
On 14 September 2014, near the skatepark area in Tineretului Park,
Komunitas Association held a new pilot-experiment, entitled “Tineretului
Paint Party”. We borrowed the “paint party” concept from Denmark, where
in 2011 almost 15,000 participants painted 100 metres of boards, using 1,000

1 www.asociatia-komunitas.ro/
proiecte/2013/75sunt-mic-dar-maimplic

2 www.facebook.
com/CutiaCuScule
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culori viziunea asupra unui cartier de vis – aceasta fiind tematica principală a
picturii colective. Panourile au fost pictate de participanți într-un timp scurt,
fiind astfel nevoiți să le întoarcem și pe partea cealaltă. Estimările noastre,
cum că 15 metri de panouri se vor umple cu greu de către un public timid, neobișnuit cu astfel de experimente, au fost total depășite de realitate. Cele mai
reușite panouri pictate au fost donate uneia dintre școlile implicate în proiect,
în componenta de educație urbană (Școala 100).
În perioada 12-13 septembrie 2015, am mers cu un pas mai departe
în povestea evenimentelor comunitare, pe care, în general, noi le-am organizat în parcuri și spații verzi. De data aceasta am activat o piață sezonieră
foarte rar utilizată – Piața Dăbuleni, situată la intersecția străzilor Alexandru
Vlahuță, Dimitrie Anghel şi Ştefan Octavian Iosif, în cartierul Timpuri Noi.
Locul unde s-a desfăşurat festivalul a rezultat în urma cartografierii spațiilor
cu potențial de activare, pe care echipa de cercetători le-a identificat în etapa
de cercetare socio-antropologică, realizată cu un an în urmă în cadrul proiectului.
Pentru două zile consecutive, spațiul s-a transformat și a prins viață
într-un mod neașteptat pentru locuitorii din preajma sa. La primele ore
ale dimineții de 12 septembrie, un membru al Asociației Komunitas lua în
primire de la administratoarea pieței cheile spațiului împrejmuit și încuiat.
Astfel, în premieră pentru noi, descuiam la propriu un spațiu inedit, care în
următoarele 2 zile a fost activat și redat temporar comunității, sub motto-ul
„haideți să facem piața împreună!”. Procesul de autorizare în urma căruia s-a
intrat în posesia cheilor pieței a durat aproximativ 3 săptămâni și, în mod
surprinzător, am beneficiat de o atitudine cooperantă a autorităților (Primăria
de sector, Secția de Urbanism a Primăriei de Sector și Administrația Piețelor).
Programul evenimentului a cuprins ateliere creative pentru copii și
adulți, ateliere de ecologie urbană, o zonă în care s-au realizat picturi colective, un cinematograf cu proiecții de animații, scurtmetraje și documentare,
un spectacol de stand-up comedy, muzică mixată de DJ, toate activitățile fiind
gratuite.
Feedback-ul primit în timpul acestor activări urbane a fost în general
unul pozitiv, cu multe încurajări, mulțumiri și cerințe de a reveni în zonă.
Strategia pe termen mediu care se conturează după derularea evenimentelor
descrise mai sus este de a găsi timp și resurse pentru o activare frecventă a
spațiilor cu potențial comunitar, prin implicarea cetățenilor care locuiesc
în proximitate, astfel încât ei să devină cei care le revendică și le utilizează
într-un mod constructiv și benefic pentru comunitatea lor.
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l of paint and 10,000 brushes. In numbers, the indigenous party thrown by
Komunitas meant 50 l of paint, 100 brushes, 15 metres of boards, tens of songs
mixed by DJs and dozens of participants who transposed their vision on the
ideal neighbourhood – the main topic of the collective painting – into colours.
The participants painted the boards in no time, so we had to turn them on the
other side as well. Our estimates that it will take this timid public, unused to
this kind of experiments, some time to paint 15 metres of boards were exceeded by far. The best boards were donated to one of the schools involved in the
urban education component of our project (School 100).
Between 12 and 13 September 2015, we took our community events
story one step further. Until then, we had generally preferred parks and green
areas for our events; in this case, we activated a seasonal market which was
very rarely used, namely Dăbuleni Market, at the crossroads of Alexandru
Vlahuță, Dimitrie Anghel and Ştefan Octavian Iosif streets, in Timpuri Noi
Neighbourhood. The site of the festival was chosen after mapping the spaces
with activation potential, identified by the research team during the socioanthropological research phase completed one year before.
For two consecutive days, the space was transformed and revived in
an unexpected way for its nearby residents. In the early morning hours of the
day of 12 September, a member of the Komunitas Association received the
keys of that enclosed and locked-up space from the market manager. Thus we
ended up literally unlocking an uncommon space, which was activated and
temporarily restored to its community during the following two days, under
the motto “Let’s go to the market together!” The authorization process further
to which we took possession of the market keys lasted approximately 3 weeks
and, surprisingly enough, we met only with cooperation on behalf of the authorities involved (the Sector Town hall, the Urbanism Department within the
Sector Town hall and the Market Administration).
The programme of the event featured creative workshops for children and adults, urban ecology workshops, an area dedicated to collective
painting, a cinema where animations, short films and documentaries were
screened, a stand-up comedy show, and DJ-mixed music, all activities being
free of charge.
The feedback during these activities was generally positive; we
received many encouragements, thanks and exhortations to return. The medium-term strategy we envisage after the events described above is to find time
and resources for frequent activation of the spaces with community potential,
by involving the citizens who live nearby, so that they may reclaim and utilize
them in ways that are constructive and beneficial for their community.
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Activităţi la „Ziua
Cartierului Tei”,
organizată în
Parcul Circului în
2014.
Activities during
Tei Neighbourhood
Day, organized in
2014 in Circus Park.
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Pictarea
panourilor în
timpul ”Tineretului Paint Party”,
organizată în
Parcul Tineretului
în 2014.
Painting the
boards during
Tineretului Paint
Party, organized in
2014 in Tineretului
Park.
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“Piaţa de Weekend”, organizată
în Cartierul Timpuri Noi în 2015.
Weekend Market
organized in 2015
in Timpuri Noi
Neighbourhood.
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Activităţi în
timpul evenimentului “Piaţa de
Weekend”, organizată în Cartierul
Timpuri Noi în
2015.
Activities during
Weekend Market
organized in 2015
in Timpuri Noi
Neighbourhood.
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Piața de weekend
Miruna Tîrcă
Un domn din cartierul Timpuri Noi
joacă tacticos table cu Dorin, un
voluntar al Asociației Komunitas,
în fosta piață sezonieră Dăbuleni.
Domnul cu tablele petrece jucând
câteva ore bune în prima zi; revine
și a doua zi, iar când se pregătește să
plece, îl vede pe Dorin și se hotărăște
să mai stea, provocându-l la o nouă
partidă. O fetiță colorează de zor
cu pensula, pe unul din panourile
de la zona Paint Party. Se învârte
o după-masă întreagă pe lângă
panouri, iar mama ei abia reușește
să o ducă acasă. Îi promite că a doua
zi vor reveni. „Venim direct de la
școală, mami?” întreabă fetița, iar
mama ei îi spune că da. Din păcate,
a doua zi noi nu vom mai fi aici,
dar am hotărât să lăsăm panourile
pentru pictat montate, alături de
câteva pensule, vopsea și spray-uri,
astfel încât copiii și adolescenții din
cartier să mai poată experimenta cu
ele. Cu această decizie este de acord
și doamna Vera, administratoarea
pieței.
Câțiva cetățeni privesc cu binoclul
spectacolul de stand up comedy,
de la geamul vilei lor situate între
blocuri. Câțiva voluntari se amuză
de situație, de faptul că sunt atât de
aproape de eveniment, dar au ales
totuși să privească prin binoclu.
Cu toate acestea, în cele din urmă
cetățenii coboară și intră în vorbă
cu organizatorii. „Să știți că azi și
ieri am dat sonorul încet la televizor,
ca să ascult muzica voastră”, spune
una dintre doamnele cu binoclul.
„Și azi am pus pariu cu fii-mea că
aici e Garcea. Dar când am coborât,
am văzut că nu e”. Referindu-se la
stand-up comedy: „Mă bucur că ați
dat o pată de culoare cartierului”,
încheie ea. Și noi ne bucurăm că au
lăsat binoclul la o parte și au venit
în piață.
Un grup de trei mămici discută
între ele la Punctul de Informare,
după ce și-au luat câte un exemplar
din raportul de cercetare urbană
„Cartier de București”, pe care îl
distribuim la eveniment. Una dintre
ele întreabă insistent: „Dar când mai
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veniți?”, iar alta îi răspunde serioasă:
„Dar putem să facem noi mămicile
ceva aici, să ne organizăm, uite ce
loc potrivit e”. Crește inima în noi
după o asemenea replică. Aceeași
mămică ne mulțumește pentru că
i-am arătat ce potențial are această
piață vacantă sau cel puțin rar utilizată. O altă mămică adaugă: „Bine că
se întâmplă așa ceva, să mai capete
copiii abilități, că la școală nu prea se
întâmplă nimic...”
Mămicile care roiesc în piață și în
părculețul din jurul acesteia își telefonează una alteia: „Hai aici cu copilul, să pictați și să plantați!”. Ceea
ce se și întâmplă – nu ducem lipsă
de copii la ateliere, ei fiind prezenți
în orice moment al evenimentului,
până seara târziu.
O doamnă care ne povestește că
este profesoară la un liceu tehnic
ne spune: „Sunteți niște tineri care
îmi dați speranță”. Duminică, trei
cetățeni diferiți cheamă, fiecare pe
cont propriu, Poliția Comunitară,
reclamând gălăgia din cartier. De
fapt, ceea ce îi deranja era atelierul
de tobe africane la care participau cu
entuziasm mulți copii. Trei echipaje
de poliție vin pe rând, cercetează,
se prind repede care e treaba și
raporteaza la superiori: „Totul este
în ordine aici, nu avem probleme”.
Când unul dintre reclamanți trece
pe lângă magazinul de la colțul
străzii, bărbatul vânzătoarei, care
ne simpatizează, îl gonește strigând
la el: „Du-te domne înapoi în cutia
ta de chibrit, că ți-ai luat cutie de
chibrit, nu parc și piață, ai înțeles?”
Soția sa, vânzătoarea, le dă de știre
tuturor curioșilor care îi trec pragul
la magazin: `Nu sunt de la Primărie,
sunt de la Komunitas, o asociație”.
Administratoarea unui bloc din zonă
ne încurajează: `Ce desene frumoase
ați făcut! Ce bine că se întâmplă,
în sfârșit, ceva cu piața! Bine că ați
mai scos copiii de la laptop”. Un
domn agitat fugărește copiii care
joacă fotbal în preajma unei clădiri
abandonate de lângă piață. Copiii
ne povestesc că îi aleargă adeseori
inclusiv cu șipca, încercând să îi
lovească. Câțiva colaboratori Komunitas se cațără pe clădirea cu pricina,
pentru a face poze de sus întregului

eveniment. Când coboară, nenea îi
amenință și pe ei. Scoate telefonul și
dă să cheme Poliția, pe motiv că s-a
încălcat o proprietate privată, deși
nu există garduri împrejmuitoare sau
vreun panou cu informații. Tinerii îl
calmează, iar el își bagă telefonul la
loc în buzunar.
Silviu, organizator, face la rândul lui
poze de la înălțime, din balcoanele
unor cetățeni. Mai multe persoane se
oferă să îl ajute în acest sens, punându-și „view-urile” de pe balcon la
bătaie. E bine, am ajuns și în casele
oamenilor, nu doar în preajma lor.
Seara la cinema, spiritele se
calmează, iar lumea ocupă în totalitate scaunele, băncuțele și paleții
disponibili. În prima seară, publicul
majoritar este alcătuit din copii,
care chiuie de plăcere la animațiile
proiectate ad-hoc și adaptate după
situația de la fața locului. În a doua
seară, copiii își reiau pozițiile, deși
a doua zi e 14 septembrie și începe
școala. Dar de data aceasta se proiectează un film documentar serios, de
„oameni mari”: „Șantier în lucru”,
realizat de Sindy Quere, Guillaume
Lebon și Bénédicte Vacquerel.
Dezamăgiți, copiii exclamă: „Ăăă,
haideți bă să mergem, că nu mai
e de copii”. Cinematograful în aer
liber a rămas de-a lungul timpului
activitatea noastră preferată, atunci
când vine vorba de activări urbane.
Oriunde, oricând și orice ai proiecta,
reușita este garantată.
Luni dimineața, când totul se strânge
sub coordonarea lui Silviu, un tip
din cartier se prezintă și ajută la
încărcatul dubelor. Povestea lui, pe
scurt, este următoarea: muncește
în Anglia ajutând la organizarea de
evenimente (unde se ocupă de lumini), se afla în vacanță în România,
a apărut în piața Dăbuleni și a
cerut unuia dintre voluntari un foc.
Acesta i l-a dat și l-a rugat să ajute la
instalarea panourilor pentru pictură.
A ajutat, după care a întrebat când
strângem și s-a oferit să vină și
atunci. Luni dimineața a fost
într-adevăr acolo. A rămas că, atunci
când se întoarce din Anglia, ne caută
să facă voluntariat.
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Piața de weekend
Miruna Tîrcă

A gentleman residing in Timpuri Noi
neighbourhood plays backgammon
calmly with Dorin, a Komunitas
Association volunteer, in the former
Dăbuleni seasonal marketplace.
The backgammon player spends a
good part of his first day playing; he
returns the next day, and just when he
prepares to set off, he sees Dorin and
decides to stay some more, challenging him to a new game. A little girl
paints hurriedly on one of the Paint
Party boards. She has been hovering
around the area the whole afternoon,
and her mother barely manages to
persuade her to go home, promising
that they will return the next day.
“Shall we come home directly from
school, mum?” asks the little girl,
and her mother gives an affirmative
answer. Unfortunately, we will not be
here again the next day, but we decide
to leave the painting boards there,
next to a few brushes, some paint and
spray tubes, so that the local children
and teenagers can still experiment
with them. It is a decision equally
approved by Ms. Vera, the manager of
this market.
A few citizens watch through binoculars the stand-up comedy show from
the windows of their villa located
among blocks. Several volunteers are
amused by their choice of binoculars, considering they are so close to
the event. Finally, the citizens come
outside and talk to the organisers.
“Yesterday I turned the TV down, you
know, to listen to your music… and
today, as well”, one of the ladies with
the binoculars confesses. “And today
I’ve made a bet with my daughter that
Garcea is here. But he isn’t, I came
here and I saw it wasn’t him (with
reference to the stand-up comedy
show). “I am glad you put some heart
back into this neighbourhood”, she
concluded. We are also glad she has
put her binoculars aside and has
joined us in the market.
Three mums are engaged in a discussion at the Information Point, after
having grabbed a copy of the urban
research report, “A Neighbourhood
in Bucharest”, which we hand out
on the occasion of this event. One
of them asks us ceaselessly: “Will

you come again?”, while another one
answers very seriously: “But dear, we
mums can do something ourselves
to get a bit more organised, it is such
a good spot here”. The right answer
to make your spirit soar. The same
mum thanks us for having shown her
the potential of this abandoned or, at
least, very rarely used market. Another mum adds: “It is great things like
this happen; it is a way to make our
kids acquire some skills, considering
not much happens at school...”
The mums buzz about the market and
the small nearby park and give each
other phone calls: “Take the kid and
come down here, you can paint and
plant stuff!”. Which happens without
fail, there are always many children at
our workshops, at any hour, until late
at night.
A lady who says she teaches at a
technical highschool confesses: “You,
young people, are giving me hope
again”. On Sunday, three different
citizens call the Community Police,
individually, complaining about the
noise in their neighbourhood. In fact,
what bothered them was the African
drums workshop enthusiastically
attended by a lot of kids. Three police
squads arrive in turn, look into the
matter and report to their superiors:
“Everything is OK here, no need for
concern.” When one of the complainants passes by the street corner shop,
the saleswoman’s husband, who likes
us, chases him away, shouting: “You
go back to your matchbox, because
that’s what you bought for yourself,
a tiny matchbox, not a park and a
market, OK?” His wife, the saleswoman, informs every prying fellow
who enters the shop: “No, they aren’t
from the City Hall, they are from an
association, Komunitas”.
The lady superintendent of a local
apartment block encourages us: “Such
nice drawings! Something is finally
happening in this market. Good
thing you took the kids away from
the laptops!” A nervous gentleman
chases the kids who play football in
the vicinity of an abandoned building
near the marketplace. The children
tell us that he often runs after them
with a wooden slat trying to hit them.
Several Komunitas collaborators
climb on the building in question in
an attempt to take a few photographs
of the incident. When they come

down, the bloke threatens them as
well and takes his mobile out in an
intention to call the police on them
for having trespassed a private property, although there are no fences or
informative boards. The youngsters
calm him down and he puts his phone
back in his pocket.
Silviu, an organiser, takes photographs
from the balconies of several citizens.
Several persons offer to give him a
helping hand and compete among
themselves as to who has a better
“view”. It’s fantastic, we are also in
people’s homes now, not just in their
neighbourhood.
In the evening, in the open air
cinema, the spirits calm down and
people take up all the available space,
the chairs, the benches and the
pallets. On the first night, the public
consists mainly of children who shout
in delight at the ad hoc animations,
adjusted to the circumstances of
the place. On the second night, the
children resume their positions,
although it is 14th of September the
next day and school begins. However,
this time is screened a serious documentary “for grown-ups”: Șantier în
lucru (Building Site in Progress), by
Sindy Quere, Guillaume Lebon and
Bénédicte Vacquerel. The children are
disappointed: “Er, let’s go, guys, this is
not for kids any more”. The open air
cinema has remained our favourite
activity over time, when it comes to
urban activation. No matter where, no
matter when and no matter what you
screen, success is guaranteed.
On Monday morning, while we were
collecting our equipment under
Silviu’s coordination, a man from
the neighbourhood showed up and
helped us load the vans. His story,
in brief, is as follows: he worked in
England, in the event organisation
business (he was in charge of the
lights); he was on holiday in Romania,
visited the Dăbuleni market and asked
one of the volunteers for a light. The
volunteer asked him to come give
us a hand in setting up the painting
boards. He did, and then inquired
when we were leaving and offered to
help us with that, too. And indeed he
was there on Monday morning, and
told us that, when he returned from
England, he would look us up to do
some volunteer work for us.
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DJ la ”Ziua Cartierului Tei”
(2014)
Nicușor Ghiorghe (Domnu X)
Înainte de a începe evenimentul
propriu-zis, când încă se descărcau
lucrurile din dubă, oamenii curioși,
și mai ales copiii, întrebau în mod
special dacă e ceva pe gratis, ochind
sucurile și iaurturile strategic. Sper
că evenimentul în sine le-a schimbat
un pic măcar genul ăsta de așteptări,
mai ales că eu la pupitrul de DJ am
avut de a face și cu oameni care mă
întrebau dacă ce se întâmpla în parc
atunci era organizat de primarul
Onțanu, iar unii chiar credeau că
Ziua Cartierului Tei de anul trecut a
fost organizată de acest primar.
Când le răspundeam că
nu e făcut de Onțanu, ci e chiar un
eveniment pe bune, se uitau cam
urât la mine; probabil nu observau
diferența dintre un eveniment-circ,
unde spectatorii se uită doar și
primesc deja clișeicul ulei sau zahăr,
eventual ceva mici la grătar pe
degeaba, și un eveniment în care
protagoniștii sunt, de fapt, chiar ei.
În prima parte a
desfășurării evenimentului,
muzica a fost doar de fundal, cu
un volum ceva mai încet, pentru a
nu bruia discuțiile din perimetrul
cu activități. Totuși au venit câțiva
pensionari, unul dintre ei chiar
administrator de bloc, pentru a-mi
sugera să dau și mai încet muzica,
pentru că în intervalul dintre
orele 14:00-17:00 oamenii în vârstă
dorm în blocurile de pe marginea
parcului. Gardienii parcului m-au
liniștit că pot da muzica mai tare,
și să nu îl iau în seamă pe bătrânel,
iar când le-am zis că, de fapt, evenimentul pornește de la ideea ca toți
oamenii din cartier să fie mulțumiți,
mi-au aruncat aceeași uitătură ca a
pensionarilor când le spuneam că
evenimentul nu e al lui Onțanu și că
e pe bune.
Între timp o doamnă
mi-a explicat care era treaba cu
blocurile acelea, și anume, pentru
că au fost gândite prost când au
fost construite în jurul parcului, se
formează un efect de amplificare a
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oricărui sunet care vine din direcția
parcului, și practic orice sunet, cum
e cel al unui bețigaș rupt sub talpă,
chiar se aude destul de tare, formându-se și un ecou. Primul gând a fost
să corelez informația asta cu faptul
că locuiesc doar oameni bătrâni în
blocurile unde se putea asculta totul
din parc, adică oameni de pe timpul
regimului comunist, când erau
urechi peste tot care raportau orice
către miliția politică a vremii, deci
ridicarea blocurilor acolo nu a fost
gândită greșit inițial.
Între timp colțișorul de
DJ, amplasat strategic de mine la
umbra unui copac foarte mare și
impunător, la intersecția mai multor
alei, nu prea dădea roade pe partea
de interacțiune, în principal pentru
că era mai departe de locul unde
se întâmplau activitățile educative.
Reamintesc că s-a ales locul mai îndepărtat de centrul acțiunii pentru a
nu bruia prea mult discuțiile. Chiar
și așa, fără mixer de amplificare, și
doar cu una dintre boxe, sunetul
care nu era dat tare părea destul de
zgomotos inițial, ca să aflu mai apoi
că nu se prea auzea în direcția cu
activitățile, unde printre altele s-a
cântat la un moment dat și la tobe.
Totuși, deși păream solitar, treceau destul de mulți oameni,
cam din toate păturile sociale și
culturale ale zonei, și mă întrebau
despre eveniment, unii chiar despre
muzicile atent selectate de mine,
muzici care se adresau de obicei
cam către 2-3 categorii de oameni
în același timp, cele mai evidente
fiind cele care combinau muzica
veche, cu impact la oamenii mai în
vârstă, cu ritmurile moderne, care
aveau impact la adolescenți, și mai
nou și la copiii care știau să danseze
breakdance.
Pe lângă faptul că
muzicile erau o fuziune reușită între
generații sau între păturile socioculturale, ele aveau în comun faptul
că erau muzici lejere care creau o
atmosferă de relaxare, chiar dacă
unele erau mai lente, iar altele, mai
ritmate. Abia spre final, când lumea
a început să interacționeze mai mult
cu muzica, am strecurat, oarecum

malefic, anumite piese, mai mult
pentru a testa reacția oamenilor,
care a fost una pozitivă. Totuși nu
m-am îndepărtat prea mult de la
ideea de muzici care să nu dea stări
de anxietate. La un moment dat,
fix când era o manea remixată,
cântată de celebrul Dan Drăghici,
un fan manele mi-a reproșat că nu
pun și manele. A trebuit să insisit
să asculte mai bine ce se aude și
abia atunci i s-a luminat fața și mi-a
mulțumit. Deodată eram frate cu
el, nu mai eram cel care nu pune
manele.
Per total a fost încă o
experiență minunată, cu o interacțiune timidă la începutul evenimentului, când se strângeau pe băncile
de lângă pupitrul de DJ mai mult
oamenii în vârstă, care se bucurau
de șlagărele de altădată. Cel mai interesant a fost să mențin atmosfera
pentru copiii care se strânseseră să
danseze în fața pupitrului de DJ. Un
DJ trebuie să știe să pună muzică
și pentru copii, iar din punctul ăsta
de vedere cred că m-am descurcat
binișor, chiar dacă nu aveam piesele
lor preferate. La intensificarea interacțiunii a contribuit și amplasarea
unor platforme pe post de scenă de
dans care a fost ocupată spontan
de copii.

“Domnu X MisteriX e un căutător
de muzică. Dezgroapă tot felul de
genuri marginalizate și le pune prin
cluburi dubioase. Trăiește la țară.”
(Casa Jurnalistului)

Community events

DJ at the
Tei Neighbourhood Day”
(2014)
Nicușor Ghiorghe (MisterX)
Before the go-off of the event itself,
while stuff was still taken off the
van, curious people, especially
children, specifically asked if something was being offered for free,
strategically aiming at the sodas and
yogurts. I hope the event has itself
changed, at least a little bit, this kind
of expectations, especially that I,
from my DJ desk, was also asked by
people if the event taking place in
the park was organised by mayor
Onțanu, and some even believed
that last year’s Celebration of Tei
Neighbourhood was organised by
this mayor.
When I told them that
it had nothing to do with Onțanu,
and that it was a real event, they
gave me an evil look; probably they
couldn’t see the difference between
a circus show, where the spectators
are merely watching and perhaps
receive the already clichéd bottle of
sunflower oil or bag of sugar, perhaps even some grilled meat balls
for free, and an event whose protagonists are the people themselves.
During the first part of
the event, the music could only be
heard in the background, at a lower
volume, in order not to disturb the
conversations taking place within
the activity area. Still, some elder
people came to me, one of them was
the block administrator himself, to
ask me to turn down the volume,
because elder people were taking a
nap between 2 p.m. and 5 p.m. in
their apartments from the blocks
situated on the edge of the lake. The
park guardians assured me that I
could turn the music louder, and
told me not to mind the old man;
when I told them that, actually, the
very idea of the event was to satisfy
everyone living in the neighbourhood, they gave me the same evil
look as the pensioners who had
found out that the event was not
organised by Onțanu and that it was
a real event.

In the meantime, a lady told me the
story of those apartment blocks:
building them around the park was
a bad idea, because of the amplifying effect of any sound coming from
the park; thus, practically, the slightest sound, like that of a stick broken
under one’s footstep, could be heard
out lout, even with an echo. My first
thought was to correlate this piece
of information with the fact that
the blocks where everything from
the park could be overheard were
inhabited only by elderly people,
that is, people who lived during the
communist regime, when all the
walls had ears, and everything was
reported to the political militia. So,
no initial mistake had been made
when the apartment blocks were
built there.
Meanwhile, my DJ
corner, which I had strategically
set in the shadow of a very big and
spectacular tree, at the crossing of
several alleys, was rather unfruitful
in terms of interaction, mostly
because it was placed farther from
the educational activities area. Let
me remind you that this spot was
purposefully chosen to be farther
from the centre of the action, in
order not to disturb the discussions
taking place there. Even so, without
an audio-mixer and with only one
speaker, the sound, which was set
at a low volume, initially seemed
rather loud; later, I was told that it
could hardly be heard in the activity
area, where there was also a drum
playing activity, at some point.
Still, although I looked
solitary, there were many people
passing by, from all walks of life,
asking me about the event; some of
them even asked about the music
that I had carefully selected, which
usually addressed 2-3 categories of
people at the same time, the most
obvious being the combination of
old music, which addressed the
elderly, and modern beats, which
addressed the teenagers, and even
the children, who knew how to do
the breakdance.
Besides the fact that
the music was a successful fusion

of styles for all generations or
walks of life, it was also easy to
listen, aimed to convey a relaxed
atmosphere, even if some of it was
slower, and some other had a more
vivid rhythm. Only towards the end,
when people’s interaction with the
music had intensified, I slipped in,
with a somewhat malefic intention, certain tunes, to see people’s
reaction, which was positive. Still,
I didn’t divert too much from
the idea of relaxing music. At
some point, when I was playing
a remixed manea, played by the
famous Dan Drăghici, one manele
fan reproached to me that I wasn’t
playing any manele. I had to insist
on him listening more carefully to
the music and only then did his face
light up, and thanked me. Suddenly,
we were brothers – I was no longer
the guy who didn’t play any manele.
Overall, it has been
another wonderful experience, with
shy interaction in the beginning of
the event, when the benches near
the DJ desk were occupied rather by
the elderly, who enjoyed old-time
hits. The most interesting thing for
me was to maintain the atmosphere
for the children who had gathered
to dance in front of the DJ desk. A
DJ must be able to play music for
the children, too, and I think I did a
good job, even if I didn’t have their
favourite songs. The interaction was
facilitated by the platforms set out
as a dancing ring, which was immediately occupied by the children.

“Domnu X MisteriX searches for
music. He digs up all sorts of marginalised styles of music and plays
them in dubious clubs. He lives in the
countryside.” (Journalist House)
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Tei în Acţiune / Tei in Action

Coordonatori / Coordinators: Alex Axinte, Cristi Borcan, Vlad Cătună.
Participanţi / Participants: Irina Dincu, Ioana Maria Rusu, Dorin Moldoveanu, Silvia Cruceanu, Cristian Rădulescu, Andreea
Ştefan, Elena Necula, Andreea Toma, Carmen Ungureanu, Ioana Sascha, Andreea Livia Ivanovici, Matei Dinu, Marina Dragu, Dima
George-Cristian, (Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei).
Voluntari „Loc de Tei” / Volunteers „A Place in Tei”: Anca Marin, Matei David, Ailene Mihai-Justin, Marin Mădălina, Scorcealof Cosmin
Tiberiu, Dima George-Cristian, Ana Gurduza.

Timpuri Noi in Acţiune / Timpuri Noi in Action

Coordonatori / Coordinators: Alex Axinte, Cristi Borcan.
Participanţi / Participants: Andrei Alb, Iulia Radion, Maria Daria Oancea, Andrada Bulai, Cristi Stoian.
Voluntari „Sufrageria” / Volunteers „The Living room”: Andrei Suhan, Matei David, Anca Marin, Anca Râpeanu, Cristina Popovici,
Luminiţa Corneanu, Andrei Staicu.
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ALEX AXINTE, CRISTI BORCAN

ACŢIUNE ÎN
CARTIERE

ACTION IN
NEIGHBOURHOODS

Pe baza concluziilor raportului
„Cartier de Bucureşti”, proiectul
a continuat cu un atelier de idei
în care au fost schiţate mai multe
scenarii de lucru pentru etapa de
intervenţii. Dintre acestea, am ales
două situaţii pe care să le dezvoltăm
şi în care posibilii parteneri ar
putea să asigure un grad ridicat de
sustenabilitate şi după încheierea
acţiunilor din cadrul proiectului
„Spaţii Urbane în Acţiune”1. Astfel,
o instituţie publică de cultură cu o
reţea existentă în cartiere – Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB)
– şi un grup activ de cetăţeni –
Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei
(GICLC) – au constituit baza de la
care am construit cele două acţiuni.
Construcţia parteneriatelor a cristalizat două dintre direcţiile importante
ale proiectului: activarea comunitară
şi prezenţa culturii în cartiere. Astfel,
structurile şi acţiunile asociate
realizării lor au funcţionat ca un
combustibil în procesul consolidării
acestor parteneriate.

Based on the conclusions of the
report “A Neighbourhood in Bucharest”, the project continued with
a workshop during which several
working scenarios for the intervention stage were outlined. Out of
these scenarios, we have chosen two
situations to be elaborated, and in
which the possible partners could
ensure a high degree of sustainability
after the completion of the actions
of the “Spaces in Action project”1.
Thus, a public cultural institution
with an existing network in the
neighbourhoods – the Bucharest
Metropolitan Library (BML) – and
an active group of citizens – “Lacul
Tei” Group of Civic Initiative (LTGCI) – established the basis for the
two actions. The conclusion of the
partnerships resulted in two major
directions for the project: the community activation and the presence
of culture in the neighbourhoods.
Thus, the structures and the actions
related to their implementation acted like fuel in the process of consolidation of such partnerships.

1 Etapa de
pregătire a
intervenţiilor a fost
finanţată de către
Ordinul Arhitecţilor
din România Filiala Teritorială
Bucureşti, în
urma apelului de
proiecte lansat
în cadrul Anualei
de Arhitectură
Bucureşti 2015, cu
tema „Construind
Comunitatea”.
1 The intervention
preparation stage
was financed by
the Architects’
Chamber of Romania – the Bucharest
Territorial Branch,
following the
call for projects
launched within
the Bucharest
Architecture Annual 2015 on the
topic “Building the
Community”.
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Timpuri Noi în Acţiune
8-20 iunie 2015, Filiala „Emil Gârleanu” a Bibliotecii Metropolitane
Bucureşti
Cât timp lipsa cronică a spaţiului public este o caracteristică a cartierelor de
blocuri, opţiunile de coagulare a comunităţii sunt extrem de reduse. Spaţiile
publice exterioare sunt sufocate de parcări, închise cu garduri, ocupate de
funcţiuni comerciale sau utilitare, în timp ce clădirile publice sunt ori privatizate, ori părăsite. Bibliotecile publice de cartier sunt printre puţinele organizaţii şi spaţii-resursă prezente în cartiere, cu potenţial de activare publică şi
comunitară.
La marginea cartierului Timpuri Noi, la parterul unui ecran de
blocuri, vizavi de un şantier părăsit şi înecată într-o mare de maşini parcate până în uşă, filiala pentru copii şi tineret „Emil Gârleanu” a Bibliotecii
Metropolitane Bucureşti este practic invizibilă de la nivelul trotuarului. Am
vizitat filiala în 2014, atunci când, adăpostindu-ne de ploaie, ne-a găzduit cu
un atelier pentru copii din cadrul amplasării Acumulatorului. Am descoperit
atunci că biblioteca nu este complet invizibilă la nivelul comunităţii, iar că
utilizatorii, spaţiul şi programul bibliotecii pot fi puncte de plecare în procesul
de reactivare a comunităţii.
În perioada 8 – 20 iunie 2015 am organizat în incinta bibliotecii
„Emil Gârleanu” o acţiune de cartografiere creativă aplicată comunităţii de
utilizatori. Acţiunea a urmărit în primul rând să intre în contact şi să consulte
utilizatorii bibliotecii cu privire la opţiunile funcţionale şi spaţiale ale amenajării spaţiului public din imediata vecinătate a bibliotecii. Acţiunea a contribuit la producţia culturală şi educaţională desfăşurată în incinta bibliotecii,
ce atrage un public divers şi menţine locul activ pe harta locuitorilor din zonă
şi a fost gestionată de o echipă multidisciplinară alcătuită din studenţi sau
tineri absolvenţi, ce au avut ocazia să lucreze cu comunitatea şi spaţiul public,
într-un proiect desfăşurat pe viu.
Timp de aproape 2 săpămâni, în incinta bibliotecii a funcţionat un
birou de cercetare, gestionat de echipa proiectului. Un chestionar cu răspuns
deschis format din 10 întrebări şi o machetă folosită ca suport pentru acumularea de propuneri au constituit instrumentele de cercetare ale echipei. Vizitatorii bibliotecii îşi făceau timp să discute cu noi, să completeze chestionarele,
dar erau ceva mai timizi să îşi ofere ajutorul în cadrul viitoarelor acţiuni.
Acţiunea a extins funcţiunile bibliotecii şi pe trotuarul din faţă, utilizat ca
loc de parcare informal, prin realizarea unui raft mobil ce a funcţionat ca un
semnal necesar bibliotecii şi evenimenului. Rămas în gestiunea bibliotecii şi
după încheierea acţiunii, raftul mobil va putea fi folosit la acţiunile bibliotecii
din spaţiul public exterior.
În a doua parte a acţiunii am deschis în bibliotecă o expoziţie despre
cartierul Timpuri Noi, în care au fost expuse momente din istoria şi din viaţa
de zi cu zi a cartierului, cu planuri istorice, fotografii de epocă, portrete ale
locuitorilor şi imagini cotidiene. La finalul acţiunii, în bibliotecă a avut loc un
atelier de educaţie urbană, copiii construind o machetă cu reperele cartierului,
conştientizând astfel manifestările mediului urban înconjurător.
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TIMPURI NOI IN ACTION
8-20 June 2015, “Emil Gârleanu” branch of the Bucharest Metropolitan
Library
As long as the chronic lack of public space is a characteristic of apartment
building neighbourhoods, the options for binding together the community
are extremely few. The exterior public spaces are overcrowded by parking
spaces, enclosed with fences, occupied by commercial or utilitarian functions,
while public buildings are either privatized, or abandoned. Public neighbourhood libraries are among the few organisations and resource-spaces present in
the neighbourhoods, with public and community activation potential.
At the outer limit of Timpuri Noi neighbourhood, at the ground
floor of a block frontage, opposite to an abandoned yard and drowned in a
pool of cars parked up to the front door, “Emil Gârleanu” children and youth
branch of the Bucharest Metropolitan Library is practically invisible from
the sidewalk. We visited the branch in 2014, when, seeking shelter from the
rain, we were hosted to hold a workshop for children, within the Mobile
Urban Accumulator intervention. We discovered then that the library was not
completely invisible at community level, and that the users, the space and the
working hours of the library could constitute starting points for the community reactivation process.
During the period 8 – 20 June 2015, we organised, in the premises
of “Emil Gârleanu” library, a creative mapping action applied to the users’
community. Such action aimed primarily to come into contact with and ask
for the users’ opinion on the functional and spatial options of public space
development in the immediate vicinity of the library. Such action contributed
to the cultural and educational production carried out in the premises of the
library, attracting a diverse public and keeping the place active on the nearby
residents’ map, and it was managed by a multidisciplinary team made up of
students or young graduates, who had the opportunity to work with the community and the public space, in a live project.
For almost two weeks, a research office, managed by the project
team, operated in the premises of the library. An open-ended questionnaire,
consisting of 10 questions, and a model used as a basis to collect proposals
represented the team’s research instruments. The visitors of the library found
the time to speak to us, to fill out the questionnaires, but were slightly shy in
offering help for the future actions.
The action extended the functions of the library to the front sidewalk, used as an informal parking space, by building a mobile rack which
worked as a necessary signal for the library and for the event. Since it remained under the management of the library after the completion of the
action, it will be possible to use the mobile rack in the library’s actions in the
exterior public space.
In the second part of the action, we opened an exhibition in the
library about Timpuri Noi neighbourhood, exhibiting various moments of
the neighbourhood history and day to day life, with historical plans, vintage
photographs, residents’ portraits and daily images. At the end of the action,
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În cadrul acestei acţiuni, am reuşit să colectăm 26 de chestionare,
am realizat observaţii legate de interacţiunea avută cu utilizatorii, iar prin
intermediul hărţilor şi al machetelor, am reuşit să reperăm locurile pe care
le frecventează sau la care se raportează locuitorii din cartier. Din evaluarea
chestionarelor completate au rezultat câteva teme ce domină nevoile utilizatorilor. Astfel, lipsa spaţiilor verzi existentă la nivelul cartierului este reflectată
de dorinţa de amenajare a unor spaţii de lectură, socializare şi relaxare din
mobilier de lemn, care să includă copaci, flori sau jardiniere. De asemenea, au
fost extrem de numeroase sugestiile făcute în legătură cu nevoia de promovare
a bibliotecii, atât spaţial cât şi în cadrul comunităţii. O altă constatare importantă este reprezentată de resursa umană, şi anume, existenţa unor utilizatori
dispuşi să participe la diverse acţiuni de voluntariat în cadrul bibliotecii.

Consultări şi
expoziţie despre
istoria cartierului.
8-20 iunie 2015
Consultations and
exhibition about
the history of the
neighbourhood.
8-20 June 2015
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an urban education workshop took place in the library, during which the children built a model with the neighbourhood’s landmarks, thus becoming aware
of the urban environment manifestations.
During such action, we managed to collect 26 questionnaires, we
made observations on the interaction with the users, and, by means of the
maps and models, we managed to identify the places attended by the neighbourhood residents, or the places to which such residents relate. The filled
out questionnaires revealed several prevailing needs among the users. Thus,
the lack of green areas in the neighbourhood is reflected in the residents’ wish
for development of reading, socialising and relaxation areas with wooden
furniture, which would include trees, flowers or flower pots. Also, there were
extremely numerous suggestions on the necessity to promote the library, both
on a larger scale and within the community. Another important finding is
represented by the human resource, namely, the existence of users who are
willing to participate in various volunteer actions within the library.

Ateliere pentru
copii şi consultări.
8-20 iunie 2015
Children workshops and consultations.
8-20 June 2015
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„Sufrageria Gârleanu”
Preluând raportarea utilizatorilor la transformarea bibliotecii într-un spaţiu
domestic, am schiţat două scenarii ce şi-au propus să extindă funcţiunile
bibliotecii în exterior prin amenajări domestice complementare: „Sufrageria” pentru zona de la stradă şi „Grădina” pentru spaţiul verde. Ambele au
cristalizat cele mai puternice direcţii exprimate de utilizatori: semnalizarea
funcţională a bibliotecii şi deschiderea spaţiului verde. Din discuţiile purtate
cu BMB, am ales să realizăm „Sufrageria”, fiind propunerea prioritară şi fezabilă în contextul proiectului „Spaţii Urbane în Acţiune”, urmând ca „Grădina”
să fie realizată ulterior în contextul generat de activarea camerelor din spate
ale bibliotecii.
Ca şi în cazul altor evenimente din cadrul proiectului, autorizarea
structurii din faţa bibliotecii a fost un proces imprevizibil. Motivul principal
al derutei administrative l-a constituit probabil lipsa unor precedente similare
care să instituie o categorie avizabilă din partea administraţiei publice. Astfel
de structuri, parţial mobilier urban, parţial construcţii temporare, şi care nu
au un scop comercial, îşi găsesc cu greu o formă juridică clară de avizare.
„Sufrageria” a fost încadrată la mobilier urban temporar şi a primit un aviz de
amplasare temporară. Însă, pentru ocuparea domeniului public se plăteşte o
taxă similară cu cea pentru terasele comerciale sau pentru totemurile publicitare. Doar în urma negocierilor şi argumentelor privind inexistenţa unui
beneficiu financiar rezultat din ocuparea domeniului public, dar şi datorită
parteneriatului cu BMB, o instituţie publică ce aparţine de Primăria Municipiului Bucureşti, am reuşit să obţinem scutirea de taxă. Acesta a fost însă
un caz cu final fericit, ce nu a produs neapărat vreo schimbare în procedurile
de avizare şi nu este neapărat exportabil între administraţiile de sectoare din
Bucureşti.
Cu toate avizele obţinute, inclusiv cel al Asociaţiei de Proprietari
ai blocului în care îşi are sediul biblioteca, am început lucrul. O parte din
structură a fost prefabricată în atelier şi instalată în faţa bibliotecii, unde a fost
finalizată cu ajutorul câtorva voluntari. Aceştia ni s-au alăturat în urma unui
apel de participare lansat prin reţeaua bibliotecii şi către locuitorii care ne-au
lăsat contactele în timpul acţiunii din luna iunie. Cei mai mulţi voluntari au
venit din reţeaua bibliotecii, dar a participat şi un locuitor din zonă. Satisfacţia
a venit la sfârşit, când, după o zi de lucru în care am asamblat toate modulele
şi le-am vopsit, am auzit un copil care se întorcea acasă împreună cu familia:
„Ia uite mami, s-a deschis o bibliotecă aici!” O săptămână mai târziu, „Sufrageria” a fost inaugurată cu un eveniment destinat copiilor, organizat de această
dată de către BMB. Astfel, „Sufrageria” a fost luată în primire de către bibliotecă şi s-a umplut de musafiri care au transformat împreună trotuarul dintr-o
anexă a maşinilor într-un spaţiu public, un loc de joacă şi de întâlnire. Părinţii
care au participat la acţiune fie ştiau de bibliotecă, fie participaseră la alte acţiuni ale proiectului, ca „Piaţa de Weekend” sau „Timpuri Noi în Acțiune”, fie se
bucurau că s-a deschis o filială pentru copii şi tineret la ei în cartier.
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“Gârleanu Sitting Room”
Given that the users related to the library being turned into a domestic space,
we outlined two scenarios according to which the library functions would be
extended towards the exterior, by adding further domestic developments: the
“Sitting Room” for the street area, and the “Garden” for the green area. Both
triggered most powerful directions expressed by the users: the library’s functional signalling and the opening of the green area. Further to the discussion
with BML, we chose to build the “Sitting Room”, since such was the priority
and feasible proposal in the context of the “Urban Spaces in Action” project,
while the “Garden” would be built subsequently in the context generated by
the activation of the back rooms of the library.
As in the case of other events within the project, the procuring of the
permit for the structure in front of the library was an unpredictable process.
The main reason of the administrative confusion was probably the absence
of similar precedents establishing a category likely to be granted the permit
by the public administration. Such structures, partly urban furniture, partly
temporary construction, and which do not have commercial purpose, hardly
find a clear legal form for permitting. The “Sitting Room” was classified under
the temporary urban furniture category and was granted a temporary location
permit. However, the occupation of the public domain requires the payment
of a duty similar to that for commercial terraces or for advertising totems.
Only further to negotiations and arguments regarding the lack of a financial
profit from the occupation of the public domain, but also due to the partnership with BML, a public institution attached to the Bucharest City Hall, did
we manage to obtain the exemption from the payment of the duty. This was
however a happy ending story, which did not necessarily trigger any change in
the permitting procedures, and it is not necessarily transferable between the
Bucharest sector administrations.
Having obtained all the permits, including the permit from the Owners’ Association of the apartment building where the library is located, we
started the works. Part of the structure was prefabricated in the workshop and
set up in front of the library, where it was completed with the help of volunteers. Such volunteers joined us further to the call for participation launched,
by means of the library’s network, to the residents which left us their contact
details during the action in June. Most of the volunteers came from the library’s network, but a local resident also participated. Satisfaction came in the
end when, after a day’s work of assembling and painting all the modules, we
heard a child, who was returning home with his family, say: “Look, mommy, a
library has opened here!” One week later, the “Sitting Room” was opened with
an event for children, organized by BML. Thus, the “Sitting Room” was taken
over by the library and was crowded with guests who turned the sidewalk
from parking space into a public space, a playground and a meeting place.
The parents having participated in the action either knew about the library, or
they had participated in previous actions of the project, such as the “Weekend
Market” or “Timpuri Noi in Action”, or they were glad that a children and
youth branch had opened in their neighbourhood.
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Atelier de lucru:
“Construim Sufrageria Gârleanu!”.
16-17 octombrie
2015
Construction
workshop:
“Building Gârleanu
Sitting Room!”
16-17 October
2015
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Inaugurare
“Sufrageria
Gârleanu”.
24 octombrie
2015
Inauguration Day
“Gârleanu Sitting
Room”
24 October 2015
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2 www.laculteiinfo.
wordpress.com

3 www.anuala.ro

4 În urma şedinţei
Consiliului General
al Municipiului
Bucureşti din
data de 30
septembrie, a fost
anulată H.C.G.M.B.
155/2011. Prin
această Hotărâre
o suprafaţă de
11.050 de metri
pătraţi fusese dată
în administrarea
Circului Globus,
pentru a fi folosit
de către menajerie,
drept compensaţie
pentru faptul că
terenul menajeriei
fusese retrocedat
unui investitor
care intenţiona să
ridice aici un imobil
P+19.
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TEI ÎN ACŢIUNE
6 iunie 2015, strada Aurel Vlaicu nr.91
Formatul actual în care se desfăşoară procesul de administrare a oraşelelor
românesti se află într-o criză de inadecvare. Majoritatea proceselor şi mecanismelor ce alcătuiesc planificarea urbană se reproduc într-un univers cu uşile
închise, dincolo de care au acces doar specialiştii, forţele economice şi politice,
ce exclud prin opacitate de structură şi limbaj restul actorilor din societate.
Frustrarea endemică, urmată de apatia civică şi dezagregarea comunităţii,
reprezintă câteva dintre simptomele acestei boli de care suferă mediul urban
contemporan. Pe măsură ce criza devine din ce în ce mai acută, au început
însă să apară şi soluţii de jos în sus pentru ieşirea din acest blocaj. Una dintre
ele o reprezintă Grupurile de Iniţiativă Civică, în care cetăţenii, susţinuţi
de ONG-uri specializate, au început să se coaguleze în jurul unor probleme
curente ale cartierului lor şi să îşi ceară dreptul la oraş, nu doar în cabina de
vot, ci şi prin acţiuni şi iniţiative în spaţiul public.
În iunie 2015, am organizat un atelier de idei la care au participat
membrii Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei (GICLT) - „un grup de cetăţeni obişnuiţi care locuiesc în zona Lacul Tei, şi care s-au hotărât să încerce
să schimbe în bine traiul din această zonă.”2 Atelierul s-a desfăşurat pe parcursul unei zile de sâmbătă şi a avut loc pe strada Aurel Vlaicu, într-un imobil
care a făcut parte din seria de amplasamente ce au găzduit evenimentele
Anualei de Arhitectură Bucureşti 20153. Atelierul şi-a propus să stabilească un
contact direct şi să iniţieze un parteneriat între echipa proiectului şi membrii
GICLT, urmărind să consulte şi să angreneze GICLT în procesul de transformare a unui spaţiu public din cartier.
Atelierul a debutat cu introducerea proiectului, urmată de prezentarea unor exemple de amenajări ale unor spaţii publice, similare ca scară
şi amploare cu cele ce se pot realiza în cadrul proiectului, amplasamentele
identificate în etapa de cercetare fiind dezbătute împreună cu participanţii.
Datorită specializării acţiunilor GICLT în zona Parcului Circului, au rezultat
două amplasamente în perimetrul parcului. Împărţiţi în două echipe, participanţii au schiţat scenarii structurate după soluţia de amenajare spaţială,
tipul de activităţi posibile susţinute de aceasta, actorii şi resursele necesare.
Fiecare echipă şi-a prezentat proiectul în faţa participanţilor, la final urmând o
discuţie despre cele două soluţii şi despre paşii următori, pentru a transforma
schiţele în propuneri fezabile.
Ambele scenarii schiţate de către participanţi au pus în discuţie
accesul şi implicarea locuitorilor în mecanismele de funcţionare ale unui parc,
văzut ca un spaţiu public inclusiv pentru comunitate. Acţiunile principale
ale GICLT s-au concentrat pe eforturile de monitorizare şi presiune aplicate
administratorilor parcului, fie ALPAB, fie Primărie, urmate de victorii importante4 ce au produs schimbare în parc şi au construit un format de dialog.
Administrate de cele mai multe ori de autorităţi doar la nivelul întreţinerii
curente, şi utilizate de cetăţeni mai mult ca spaţii de consum, parcurile nu
conţin dispozitive legislative ori spaţiale ce permit şi participarea activă a
locuitorilor la viaţa parcului. Astfel, cele două scenarii au cristalizat spaţial
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TEI IN ACTION
6 June 2015, 91 Aurel Vlaicu St.
The current administration process of Romanian cities is going through an
inadequacy crisis. Most of the processes and mechanisms making up the
urban planning take place in a closed universe, where only specialists and the
economic and political forces have access, excluding the rest of the players in
society, through lack of structure and language transparency. The endemic
frustration, followed by civic indifference and community disaggregation
represent some of the symptoms of this disease of the contemporaneous
urban environment. As the crisis becomes more and more acute, bottom-up
solutions for overcoming this deadlock have begun to emerge. One of such
solutions is the creation by citizens, supported by specialised NGOs, of the
Groups of Civic Initiative meant to solve particular current problems of their
neighbourhood, and by means of which they claim the right to their city, not
only in the voting booth, but also through actions and initiatives in the public
space.
In June 2015, we organized a workshop attended by the members
of the “Lacul Tei” Group of Civic Initiative (LTGCI) – “a group of regular
citizens residing in Lacul Tei area, who decided to try and change for the
better the living in this area.”2 The workshop took place on a Saturday in Aurel
Vlaicu Street, in one of the buildings which hosted the events of the Bucharest
Architecture Annual 20153. The workshop aimed to establish a direct contact
and initiate a partnership between the project team and the LTGCI members,
pursuing to consult and engage LTGCI in the process of transformation of a
public space in the neighbourhood.
The workshop began with an introduction of the project, followed
by the presentation of several sample developments of public spaces similar
in terms of scale and scope to those which can be achieved within the project,
and the locations identified during the research stage were discussed with
the participants. Since LTGCI actions in the Circus Park area were specialised, this led to the emergence of two locations within the perimeter of the
park. The participants, divided into two teams, outlined scenarios structured
according to the space development solution, the type of possible activities
supported by such solution, the players and the necessary resources. Each
team presented its project to the participants, followed by a discussion on the
two solutions and on the steps to be taken in order to turn the drawings into
feasible proposals.
Both scenarios outlined by the participants brought forward the
residents’ access to and involvement in the operating mechanisms of a park,
seen as a public space for the community as well. LTGCI’s main actions were
focused on monitoring and putting pressure on the park’s manager, either
ALPAB, or the City Hall, followed by important victories4 leading to changes
in the park, and establishing a dialogue format. Since, most of the times, parks
are managed by the authorities only in terms of current maintenance, and are
used by the citizens more as consumption spaces, there are no legislative or
spatial requirements allowing for the active participation of residents in the

2 www.laculteiinfo.
wordpress.com
3 www.anuala.ro

4 Following the
meeting of the
Bucharest Municipality General
Council dated 30
September, Decision No. 155/2011
of the Bucharest
Municipality General Council was
annulled. Pursuant
to such decision,
an area of 11,050
square metres had
been transferred to
the management
of Globus Circus,
to be used by the
menagerie, as
compensation for
the land plot of the
menagerie that
had been retroceded to an investor
which intended
to construct a
19-storey building
on such plot.
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această nevoie prin intermediul a două structuri complementare funcţional:
„Amfiteatrul” şi „Pavilionul”, ce pot fi construite pornind de la nevoile reale
ale locuitorilor. Acestea funcţionează ca structuri suport, deschise şi către alţi
actori locali, în afara administraţiei parcului sau a agenţilor economici: şcoli,
organizaţii culturale sau organizaţii civice, ce pot diversifica gama de practici
asimilate funcţiunii de parc.
Loc de Tei
În urma evaluării contextului, am ales, împreună cu GICLT şi administraţia
parcului, să realizăm „Pavilionul”, acesta fiind propunerea prioritară şi fezabilă. Dincolo de potenţialul public al unei structuri multifuncţionale, amplasamentul „Pavilionului” – o platformă betonată pe care sunt dispuse trei bănci
de lemn – este unul din locurile de întâlnire ale Grupului. Astfel, intervenţia
îşi propunea consolidarea funcţională şi spaţială a unui reper simbolic pentru
mulţi din utilizatorii parcului.
Autorizarea „Pavilionului” a fost un proces la fel de neclar ca şi în
cazul celorlalte avizări din proiect. Aici însă, diferenţa specifică a constat în
incertitudinea legată de instituţia avizatoare, în funcţie de tipul de structură
propus. După o partidă de ping-pong instituţional, în care am aflat cine
avizează, dar am consumat mare parte din timpul alocat intervenţiei, am decis
realizarea „Pavilionului” în 2 etape: întâi baza, compusă dintr-o platformă,
o bancă şi un panou informativ, urmată de o acţiune ulterioară proiectului
„Spaţii Urbane în Acţiune”, prin care se va încerca adăugarea unei structuri
uşoare de acoperire.
Cu avizele obţinute în ultimul moment, şi cu sprijinul Administraţiei
Parcului, am început atelierul de lucru. Am prefabricat o parte din structură
în atelier, pe care am asamblat-o în parc, împreună cu o echipă de studenţi
arhitecţi voluntari. Atelierul deschis la marginea unei alei circulate a parcului
a funcţionat ca o portavoce pentru proiect şi pentru acţiune. Trecătorii se
opreau, întâi curioşi, pe urmă interesaţi de acţiunile Grupului, şi în final bucuroşi că o astfel de iniţiativă civică se întamplă la ei în cartier, şi în acelaşi timp
că apar noi funcţiuni în parc.
La final, structura a fost inaugurată împreună cu membrii Grupul de
Iniţiativă Civică Lacul Tei. Panoul Info, unde şi-au găsit loc materiale despre
Grup şi despre acţiunile sale, a atras trecătorii ocazionali, dar şi pe căţiva
locuitori ai cartierului veniţi special pentru această ocazie. O cutie poştală a
fost montată pe panou şi a fost luată în posesie de către membrii Grupului,
ce aşteaptă să culeagă sugestii şi propuneri din partea locuitorilor. De acum,
Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei are deschisă o ferestră de comunicare
chiar în Parcul Circului. Dincolo de transformarea spaţială şi funcţională din
parc, structura a început să funcţioneze chiar la scurt timp de la inaugurare şi
ca o formă de combustibil pentru acţiunile viitoare ale Grupului.
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park’s life. Thus, the two scenarios expressed such need of space by means of
two functionally complementary structures: the “Amphitheatre” and the “Pavilion”, which can be built starting from the residents’ actual needs. They operate as support structures, opened also to other local players, besides the park
management or the undertakings, such as: schools, cultural organisations or
civic organisations, which may diversify the range of practices associated with
the park’s purpose.
A Place in Tei
After having assessed the context, we chose, collectively with LTGCI and
the park management, to build the “Pavilion”, since this was the priority and
feasible proposal. Besides the public potential of a multifunctional structure,
the location of the “Pavilion” – a concrete platform bearing three wooden
benches – is one of the Group’s meeting places. Thus, the intervention has as
its purpose the functional and spatial consolidation of a symbolic landmark
for many of the park’s users.
The permitting of the “Pavilion” was a process as unclear as in the
case of the other permits granted within the project. In this case, however, the
specific difference consisted of the uncertainty regarding the permitting institution, depending on the proposed structure type. After a game of institutional ping-pong, during which we learned what was the permitting institution,
but spent a lot of the time allocated to the intervention, we decided to build
the “Pavilion” in 2 stages: first the base, consisting of a platform, a bench and
an information sign, to be followed by an action subsequent to the “Urban
Spaces in Action” project, adding a light covering structure.
Having finally obtained the permits, and with the support of the
Park’s Management, we started the workshop. We prefabricated part of the
structure in the workshop and set it up in the park, collectively with a team of
volunteer architecture students. The workshop opened on the side of a busy
alley gave voice to the project and action. The passersby would stop, curious at
first, then interested in the Group’s actions, and finally happy with such civic
initiative in their neighbourhood, and, at the same time, happy that the park
was being assigned new functions.
Ultimately, the structure was inaugurated collectively with the members of the “Lacul Tei” Group of Civic Initiative. The information sign, where
materials about the Group and its actions were posted, attracted occasional
passersby, but also certain residents of the neighbourhood who came specifically for the occasion. A postal box was set up on the sign and the Group
members took possession of it, waiting to collect suggestions and proposals from the residents. Thus, “Lacul Tei” Group of Civic Initiative opened a
communication window right there in the Circus Park. Besides the spatial and
functional transformation of the park, the structure started functioning as a
form of fuel for the Group’s future actions, only shortly after being inaugurated.
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Atelier de idei
cu “Grupul de
Iniţiativă Civică
Lacul Tei”.
6 iunie 2015
Idea workshop
with Lacul Tei Civic
Initiative Group.
6 June 2015
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Atelier de lucru:
“Locul de Tei”.
29-30 octombrie
2015
Construction
workshop: “A Place
in Tei”
29-30 October
2015
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Inaugurarea
“Locului de Tei”.
31 octombrie
2015
Inauguration of
“A Place in Tei”.
31 October 2015
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Loc de Tei
Cristi Borcan

19 iunie 2014
Întâlnirea a fost organizată de Grup
într-o pizzerie de pe bulevardul Lacul
Tei. S-au format grupuri de lucru
pe teme legate de cartier (curăţenie,
siguranţă, Parcul Circului, etc.), participanţii fiind diverşi: studenţi, tineri
activişti, pensionari, administratori
de bloc. La sfârşit fiecare echipă şi-a
prezentat concluziile în faţa celorlalţi,
urmând ca totul să se centralizeze
într-un document final care va fi făcut
public. S-a pus accent pe problemele
din cartier, dar şi cum pot fi rezolvate
acestea, şi cu implicarea cetăţenilor.
Între timp am discutat cu două
doamne din Grup despre expoziţia lor
despre cartierul Tei, care e alcătuită
din fotografii istorice şi din fotografii
personale ale locuitorilor, şi pe care
am cerut-o cu împrumut pentru Ziua
Cartierului Tei şi pentru amplasarea
din Tei a Acumulatorului.
28 iunie 2014
Am expus pe ferestrele Acumulatorului fotografiile oferite de Grup, care
au atras foarte mulţi oameni: tineri
care au descoperit că şi cartierul lor
are o istorie, şi oameni în vârstă care
şi-au adus aminte cum arăta cartierul
în trecut. În vecinătatea Acumulatorului, membri din Grup le povesteau
oamenilor despre grupul lor şi cum se
pot implica şi ei pentru a îmbunătăţi
cartierul Tei.
6 iunie 2015
Pentru a pregăti intervenţia din
cartierul Tei am organizat un „Atelier
de Idei” la care participanţii au fost
membrii Grupului, care s-au angrenat
într-un proces de creare a unui
loc public care răspunde nevoilor
cetăţenilor cartierului, şi care se poate
realiza de către echipa proiectului în
colaborare cu Grupul. La început am
prezentat câteva iniţiative similare,
pentru a putea stabili limitele de scară
ale acţiunii, şi câteva dintre locurile
posibile, identificate de echipa proiectului în cadrul etapei de cercetare din
2014. Din discuţii au rezultat două amplasamente în Parcul Circului - locul
principal al acţiunilor Grupului - şi au
fost create două propuneri de amenajare spaţială şi scenariile de activare a
acestora. Cele două propuneri rezultate
- „Amfiteatrul” şi „Pavilionul” - sunt
două structuri spaţiale deschise, care
se pot realiza şi activa cu implicarea

172

cetăţenilor şi a diferitelor organizaţii
locale şi care completează funcţiunile
existente ale parcului. Participanţii
s-au angajat cu pasiune în dezbateri
uneori contradictorii, dar constructive,
fiind vorba de nevoile lor reale care pot
lua o forma concretă în urma acestui
atelier.
4 iulie 2015
Grupul, cu ajutorul CeRe, editează
ziarul „Foaia de Tei”, care promovează
acţiunile grupului şi oferă informaţii
despre cartier. Numărul 2 a conţinut şi
un supliment cu informaţii despre atelierul de idei de la începutul lui iunie şi
despre cele două propuneri. Împreună
cu 6-7 oameni din Grup, am împărţit
ziarul şi suplimentul şi am realizat un
chestionar informal printre utilizatorii
Parcului Circului, întrebându-i ce fel
de activitaţi le-ar plăcea să se întâmple
într-un mic pavilion în parc şi care
dintre cele 2 amplasamente cred că
ar fi mai potrivit. Majoritatea simte
lipsa evenimentelor culturale în Parcul
Circului.
9 iulie 2015
Prin intermediul grupului s-a
organizat o întâlnire cu un director
ALPAB (în administrarea căreia e
Parcul Circului), pentru a-i prezenta
rezultatele atelierului şi cele două
propuneri. Împreună cu grupul şi cu
administraţia parcului, şi în urma discuţiilor cu oamenii din parc, am decis
să depunem pentru avizare propunerea
cu pavilionul amplasat pe platforma
betonată de lângă lac.
4 / 18 septembrie 2015
Am depus dosarul de avizare a pavilionului. În documentaţia tehnică se
menţionează că pavilionul este temporar, că nu are fundaţii, că nu afectează
spaţiul verde, şi că poate fi demontat
uşor, în caz că utilizatorii parcului nu
îl mai doresc. Pe 18 septembrie am
primit din partea ALPAB acordul de
realizare a pavilionului. Nu avem voie
să „efectuăm acte de comerţ” şi să
„afectăm spaţiul verde”, şi trebuie să
„obţinem avizele necesare”.
28 octombrie 2015
După un lung şir de încercări de
identificare a autorităţii care avizează
amplasarea unui „mobilier urban
temporar în Parcul Circului” - ne-au
trimis de la Primăria Sectorului 2 la
Primăria Generală şi invers - am decis
să depunem dosarul de documentaţie
la ambele primării. Între timp, în urma
discuţiilor cu diverşi inspectori din
primării, am decis să depunem pentru

avizare, în primă fază, doar partea de
mobilier a pavilionului, pentru a uşura
procesul de avizare (pavilionul necesita
un proces de avizare asimilat unei construcţii - certificat de urbanism, avize,
autorizaţie de construire - pentru care
nu mai era timp). În urma audienţei
la Direcţia de Urbanism a Primăriei
Sector 2 am descoperit, într-un final,
că Primăria Sector 2 are competenţa de
avizare în Parcul Circului, dar că, fiind
vorba de mobilier urban temporar,
care nu are fundaţii, nu ne trebuie
aviz, ci este de ajuns acordul ALPAB.
Tot acest proces s-a desfăsurat până în
ultima zi înainte de începerea lucrului
în parc.
29 / 30 octombrie 2015
Împreună cu studenţi arhitecţi am
prefabricat timp de căteva zile mare
parte din mobilier în atelierul nostru.
În prima zi am depozitat materialele în
curtea administraţiei şi am transportat
la locul amenajării, pe un palet cu roţi,
pe aleile parcului, sculele şi o parte din
lemne. Administraţia parcului ne-a
pus la dispoziţie accesul la o sursă de
curent electric şi astfel am început lucrul, montând pardoseala şi prima dintre bănci. Trecătorii erau foarte curioşi
să afle ce se construieşte, dar şi încântaţi de iniţiativă când aflau ce o să se
fie, venind cu propuneri de activare în
viitor a structurii. A doua zi mobilierul
a început să prindă forma finală, s-au
montat toate băncile, masa şi panoul
info (o fereastră de lemn recuperată
în urma termoizolării blocurilor).
Spre finalul zilei, pe întuneric, cu forţe
proaspete - voluntari studenţi arhitecţi
- mobilierul a fost colorat în portocaliu
şi verde, păstrând culorile mobilierului
existent din Parcul Circului.
31 octombrie 2015
Împreună cu membri ai Grupului am
inaugurat „Locul de Tei”. Panoul Info
este acum fereastra de comunicare
a Grupului din Parcul Circului. Am
montat o cutie poştală pe panou,
care aşteaptă să culeagă sugestii şi
propuneri din partea locuitorilor. Mai
mulţi trecători s-au oprit la Panoul
Info unde erau afişate informaţii
despre Grup, iar câţiva vizitatori au
aderat la Grup şi la acţiunile sale. La
finalul acţiunii am predat membrilor
Grupului cheile de la avizier şi de la
cutia poştală, împreună cu un set de
vopsea, pensule şi mânuşi, transferând
astfel gestiunea şi împărţind responsabilitatea întreţinerii mobilierului cu
Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei.
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A place in Tei
Cristi Borcan

June 19, 2014
The meeting was organised by the Group
in a pizza restaurant situated on Lacul
Tei Boulevard. Taskforces were created,
for the neighbourhood-related matters
(cleaning, safety, Parcul Circului (the
Circus Park), etc.), made up of various
participants: students, young activists,
pensioners, apartment block administrators. In the end, each of the teams
presented its conclusions in front of the
others, all data following to be summarised in a final document, to be made
public. The focus was on the neighbourhood issues and the possible solutions
identified with the citizens’ participation. In the meantime, we discussed with
two ladies from the Group about their
Tei neighbourhood exhibition, made up
of historical and personal photographs
of the residents; we asked them to lend
it to us for the Tei Neighbourhood Celebration and the location of the Mobile
Urban Accumulator in Tei.
June 28, 2014
We exhibited the photographs offered by
the Group on the windows of the Mobile
Urban Accumulator, thus attracting
many people: young people, who discovered that their neighbourhood had
a history, too, and elderly people, who
remembered what their neighbourhood
looked like in the past. Near the Mobile
Urban Accumulator, members of the
Group talked to the people about their
group and how they could participate in
the improvement of Tei neighbourhood.
June 6, 2015
To prepare the Tei neighbourhood
intervention, we organised a “Workshop
of Ideas” for the members of the Group,
who engaged themselves in a process
of creating a public place which would
answer the needs of the citizens living in
the neighbourhood and which could be
set up by the project team, in collaboration with the Group. First, we presented
several similar initiatives, in order to
define the scope of action, and several
possible locations, identified by the
project team during the 2014 research
stage. Two locations emerged from the
discussions, in Circus Park – the main
location of the Group’s actions – and
two proposals for the arrangement of
the space were drafted, together with
the related activation scenarios. The two
resulting proposals – the “Amphitheatre” and the “Pavilion” – are two open
space structures, which may be set up
and activated with the participation

of the citizens and of the various local
organisations, complementing the
existing functionalities of the park.
The participants passionately engaged
themselves in the debates, which were at
times contradictory, but fruitful, as these
were about their real needs, which could
materialise following the workshop.
July 4, 2015
The Group, with the support of CeRe,
publishes “Foaia de Tei” newspaper,
which promotes the group’s actions and
provides information about the neighbourhood. Issue No. 2 also contained a
supplement with information about the
workshop of ideas organised in the beginning of June, and about the two proposals. Together with 6-7 people from
the Group, we distributed the newspaper
and the supplement, and delivered an
informal questionnaire to the users of
Parcului Circului (Circus Park), asking
them what kind of activities they would
like to have in a small pavilion located
in the park, and which of the 2 locations
they considered to be more suitable.
Most of the respondents felt the lack of
cultural events in the Circus Park.
July 9, 2015
The group organised a meeting with one
manager from ALPAB (the company
responsible for the administration of
the Circus Park), to present to him the
outcomes of the workshop and the two
proposals. Together with the group and
the park administration, and following
the discussions with the people in the
park, we decided to submit for approval
the proposal to set up the pavilion on the
concrete platform situated by the lake.
September 4 / 18, 2015
We submitted the pavilion approval file.
According to the technical documentation, the pavilion is a temporary
construction, without a foundation, it
does not impact the green area, and can
be easily dismantled, in case the park
users no longer want it. On September
18, ALPAB issued its approval for the
execution of the pavilion. We are not
allowed to “carry out any acts of trade”
or to “impact the green area”, and we
must “obtain the required permits”.
October 28, 2015
After numerous attempts to identify the
authority responsible for the permits
for “temporary urban furniture in the
Circus Park” – they sent us from 2nd
District Town Hall to the General Town
Hall and back – we decided to submit
the file to both town halls. Meanwhile,
following the discussions with various
town hall inspectors, we decided to
submit for approval, at a first stage, only
the pavilion furniture, in order to speed

up the approval process (the pavilion
required an approval process similar to
that required for a construction – urban
planning certificate, authorisations,
building permit – for which the time
available was too short). Following the
hearing at the Urban Planning Division
of 2nd District Town Hall, we eventually
discovered that the competent authority
responsible for the permits related to
the Circus Park was 2nd District Town
Hall; however, for the temporary urban
furniture, which had no foundation, no
permit was required, ALPAB’s approval
being sufficient. The entire process lasted
until the last day before the commencement of works in the park.
October 29 / 30, 2015
Together with architecture students,
we pre-manufactured, for several days,
most of the furniture in our workshop.
On the first day, we stored the materials
at the administration premises, and
carried the tools and part of the wood
on a wheeled pallet, on the park alleys,
to the location. The park administration
gave us access to a power source, and
we started to work, assembling the floor
and the first bench. The passers-by were
very curious to find out what was being
built, and also happy about the initiative,
when they found out what it was all
about, and even came with proposals
for future structure activation. The
following day, the furniture started to
gain its final shape; all the benches were
assembled, as well as the table and the
info board (a wooden window frame
recovered after the thermal insulation
of the apartment blocks). Towards the
end of the day, in the dark, with the help
of new forces – volunteer architecture
students – the furniture was painted in
orange and green, which are the colours
of the furniture already existing in the
Circus Park.
October 31, 2015
Together with the members of the
Group, we inaugurated “Loc de Tei”. The
Info board is now the Group’s communication window in the Circus Park. We
placed a mailbox on the board, for the
residents’ suggestions and proposals.
Several passers-by stopped in front of
the Info board displaying information
about the Group, and several visitors
adhered to the Group and its actions. At
the end of the action, we handed over
the board and mailbox keys to the members of the Group, together with a set of
paint, brushes and gloves, thus transferring the management and sharing
the responsibility for maintaining the
furniture with “Lacul Tei” Group of
Civic Initiative.
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MIRUNA TÎRCĂ

URMĂTOAREA
STAȚIE:
URBAN ÎN EDUCAȚIE

NEXT STATION:
URBAN EDUCATION

Asociația Komunitas a demarat
proiectele de educație urbană în
2009, îmbunătățindu-și constant
de atunci metodele de lucru. În
prezent, susținerea de ateliere de
educație urbană pentru elevi de
școală generală și de liceu reprezintă
una dintre activitățile de bază ale
organizației. Pentru a putea asigura
gratuitatea lor, membrii asociației se
află într-o identificare constantă a
oportunităților de finanțare, în paralel cu scrierea aplicațiilor aferente.
Încercăm să recrutăm beneficiari
care vin din categorii socio-economice diverse, implicându-i în astfel
de ateliere bazate pe o abordare
non-formală și orizontală. Aceasta
a fost și rămâne direcția de bază pe
care o urmărim în implementarea
proiectelor de educație urbană.
De ce ar fi importantă
continuarea unor astfel de proiecte?
În viziunea noastră, educația urbană
îi poate ajuta pe tineri să capete noi
perspective, îi poate responsabiliza
şi determina să valorizeze şi să îşi
apere spaţiile publice; ei pot înţelege
că trebuie să ia parte la decizii sau
cel puţin sunt datori să se informeze
corect; îşi pot înţelege mai bine

Komunitas Association began its urban education projects in 2009, and
has constantly improved its working
methods ever since. Right now, the
urban education workshops targeting primary school and secondary
school children are one of the core
activities of our organisation. To
continue to ensure them free of
charge, the members of the association are permanently on the lookout
for new financing opportunities in
parallel with drafting and submitting
the related applications. We strive to
recruit beneficiaries with as varied
a socio-economic background as
possible, and to involve them in
workshops relying on a non-formal
and horizontal approach. This has
been and continues to be our main
tenor, which we ceaselessly pursue
throughout the implementation of
our urban education projects.
Why is it important to continue this work? In our vision, urban
education can help young people
acquire new perspectives, grow more
responsible and value and defend
public spaces; they begin to understand they have a duty to participate
in the decision-making or at least
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statutul de „fiinţe urbane”, reţeaua de relaţii sociale din care fac parte şi pe
care le dezvoltă; pot învăţa să identifice probleme urbane şi să propună soluţii.
Iar într-un potenţial viitor, nu ne rămâne decât să sperăm că, odată ajunşi în
funcţii decizionale, foştii elevi vor adopta poate planuri de acţiune coerente şi
soluţii constructive pentru comunitatea lor.
O altă abordare care definește modul nostru de lucru alături de elevi
este faptul că îi tratăm pe aceștia ca pe niște mici experți în viața urbană a
cartierelor în care locuiesc. Valorizăm cunoștințele lor legate de locuire, ne
intereseaza percepțiile lor asupra spațiilor urbane, dar și ideile lor despre cum
s-ar putea îmbunătăți respectivele spații. Lecțiile se derulează întotdeauna
într-un format relaxat, în care învățăm unii de la alții prin modalități non-formale, mai degrabă decât prin abordări clasice, în care profesorul reprezintă
unica autoritate, relaționând cu elevii de pe poziții de superioritate. Din punctul nostru de vedere, metodele non-formale au cel mai mare potențial de a le
deschide adolescenților apetitul pentru domenii mai puțin familiare lor, cum
ar fi antropologia, arhitectura sau urbanismul.
Exercițiile de observare a spațiilor urbane și a vieții urbane, micile
proiecte de cercetare și investigare, simulările comunitare și jocurile de rol, intervențiile participative la nivelul școlii reprezintă metode de lucru care pot fi
adaptate sau completate de la caz la caz. Scopul lor general este să îi stimuleze
pe elevi să îşi dezvolte aptitudini esențiale: să observe, să analizeze, să interpreteze, să înţeleagă diferenţele, să se concentreze pe un subiect de studiu,
să înveţe să facă o mică cercetare, să înţeleagă câte ceva din complexitatea
relaţiilor interumane, din felul în care oamenii trăiesc împreună într- un oraş,
din felul în care spaţiile ne influenţează vieţile; să îşi dorească înfrumuseţarea
spaţiilor în care locuiesc; să devină pasionaţi de diversitate, să fie interesaţi şi
nu indiferenţi faţă de ceilalţi. Mai mult, educaţia urbană îi va ajuta pe tineri
să capete noi perspective, îi va orienta către anumite canale de percepţie, va
contribui la perceperea oraşului ca o structură vie la influențarea căreia pot
contribui și ei.
Motivația de la care am plecat în derularea acestei inițiative educaționale alternative și inedite în peisajul bucureștean de acum câțiva ani se
regăsește în parcursul individual al membrilor Asociației Komunitas. Personal, în timpul studiilor universitare am cercetat cultura urbană din Berlin
(squaturi şi proiecte alternative de locuire), dar am studiat şi locuirea urbană
sau problemele locuitorilor din cartiere precum Ferentari. În urma acestor
cercetări am început să descopăr Bucureştiul cu alţi ochi și să îmi dau seama
că universurile care îl populează sunt multiple. Am ieșit din logica spațiilor
pe care le accesam frecvent (casă, universitate, locuri de distracție) și mi-am
extins explorarea în domeniile vaste ale Bucureștiului, pentru care am prins
gust antropologic și curiozitate. Am încercat să înțeleg legătura dintre diverse
fenomene sociale şi culturale; am început să explorez cu interes subculturile și
cartierele orașului, dar și diverse spații dezafectate sau abandonate (acestea mă
atrăgeau cel mai tare). A sosit timpul primelor activări urbane pe care le-am
inițiat sub umbrela Asociației Komunitas, înființată imediat după încheierea
studiilor de la Masterul de Antropologie și Dezvoltare Comunitară. Am
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to keep themselves correctly informed; they begin to understand better their
status as “urban beings”, the network of social relations of which they are part
and which they can develop; can learn to identify urban issues and to propose
solutions. And in a near future, we can only hope that, once installed in decision-making positions, these former pupils will adopt coherent action plans
and constructive solutions for their community.
Another approach which is defining for how we work with pupils
is the fact that we treat them as little experts in the urban life of the neighbourhoods in which they live. We value their knowledge on habitation, and
we are interested in their perceptions of the urban spaces, as well as in their
ideas about how these spaces might be improved. The format of these lessons
is relaxed, we learn from one another with the help of non-formal methods,
which we prefer to the classic ones that place the teacher as the sole authority
imposing its supremacy on pupils. From our standpoint, non-formal methods
have the highest potential to awaken the teenagers’ appetite for subject areas
they are less familiar with, such as anthropology, architecture or urbanism.
The exercises of urban spaces and urban life observation, the
small-scale research and investigation projects, community simulations and
role-playing, the participatory interventions in schools are just as many working methods which can be adapted or supplemented on a case by case basis.
Their overall purpose is to encourage the pupils to develop essential skills:
to observe, to analyse, to interpret, to understand the differences, to focus
on a field of study, to learn how to conduct small-scale research, to begin to
understand the complex relations between people, how people live together in
the city, how spaces influence our lives, to feel the need to improve the spaces
where they live, to become passionate about diversity, to be interested in, and
not indifferent to, others. Moreover, urban education will help young people
gain new perspectives, will teach them to orient towards more channels of
perception, will cause them to perceive the city as a living structure in the
development of which they can also bring their own contribution.
The motivation behind this alternative and unusual educational
initiative for a city like Bucharest is to be found in the personal background of
the members of the Komunitas Association. At the university I studied urban
culture in Berlin (squats and alternative housing projects), as well as urban
housing or the problems faced by the residents of neighbourhoods such as
Ferentari. Following such studies, I began to look at Bucharest with different
eyes and to grow aware of the multitude of universes which compose it. I
abandoned the logic of my habitual spaces (home, university, leisure spots)
and I began to explore the vast areas of Bucharest with the drive and inquisitiveness of an anthropologist. I tried to understand the connection between
the various social and cultural phenomena; I began to be interested in the
city’s subcultures and neighbourhoods, as well as in the decommissioned or
abandoned areas (these attracted me the most). Then followed the first urban
activation projects, under the umbrella of Komunitas Association, which I
established immediately after graduating from the Master’s programme in
Anthropology and Community Development. I organised unusual events in
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organizat evenimente inedite în locuri precum fosta grădină de vară a Cinematografului Capitol (fiind printre primele grupuri care a activat acest spațiu)
sau unul dintre forturile militare de pe centura Bucureștiului. A început să mă
intereseze istoria oraşului şi mai ales să încerc să pricep de ce lucrurile sunt
aşa cum sunt în ziua de azi. Am învăţat direct în teren ce înseamnă termeni
precum gentrificare, segregare teritorială sau cartier defavorizat. Încet încet,
privirea de antropolog asupra realităţilor urbane s-a structurat și a devenit
unul dintre modurile principale de a mă raporta la oraș.
M-am gândit apoi că aș vrea să împărtășesc și să externalizez aceste
perspective nou dobândite; m-am mai gândit și la faptul că mi-ar fi plăcut să
aflu mult mai devreme despre antropologia urbană și să îmi antrenez privirea
antropologică asupra lumii. Cum ar fi fost oare ca atunci când eram elevă în
școala generală sau în liceu cineva să mă îndrume în aceste domenii sau să îmi
arate că lumea poate fi privită și cu alți ochi? Cum ar fi fost ca, în adolescență
cineva să reușească să îmi stimuleze curiozitatea vizavi de oraș, dorința de a
explora și bucuria de a descoperi? Cu siguranță ar fi fost niște atuuri pe care
le-aș fi dobândit devreme și pe care aș fi putut să le valorific în viitor.
Acestea au fost premisele principale pe baza cărora am creat pedagogia urbană pentru adolescenți, a Asociației Komunitas. Lucrurile s-au legat
în continuare de la sine, iar în 2009, sub îndrumarea unui arhitect francez,
Alex Callens, care a făcut transfer de know-how către noi, am demarat primul
proiect de educație urbană: „Orașul nostru, decizia noastră”, un experiment de
urbanism participativ în care am implicat un grup de elevi de la Şcoala nr. 136
din cartierul Ferentari, Bucureşti, şi un grup de studenţi din anul II de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Au urmat multe alte proiecte
și sute de elevi de liceu sau școală generală care au luat contact cu ele.
Astfel, alături de colegii mei, am ales să transmitem principii și să ne
transferăm cunoştinţele acumulate, viziunile sociale şi ideile spre o generaţie
mai tânără. Am lucrat, până în prezent, în zeci de școli și licee bucureștene.
Acesta ar fi, pe scurt, trecutul. Viitorul se înşiruie ca o stație nouă și incitantă
pe o linie de metrou, pe care am punctat deocamdată diverse metode de lucru,
idei, încercări, experimente, proiecte și strategii. Un lucru e cert – educația
urbană va fi mereu în mișcare, și noi alături de ea. Cu siguranță, așa cum o
proiectăm și o visăm noi în permanență, nu are șanse să ajungă un domeniu
educațional static. Din acest motiv am preferat să continuăm inițiativele grassroots și am lăsat momentan deoparte ideea instituționalizării acestei metode,
preferând mai degrabă libertatea proiectelor care se pot ajusta de la un an la
altul. Nu ne rămâne decât să sperăm că școala alternativă de educație urbană
marca Asociația Komunitas va rămâne în viață și va evolua în continuare
odată cu noi și cu marele oraș.
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places such as the former summer garden of Capitol Cinema (and we were
one of the first groups to activate such space) or one of the military forts on
Bucharest’s ring road. I began to show interest in the history of the city and
especially I wanted to understand why things are the way they are today. I
learnt on the field the meaning of terms such as gentrification, territorial segregation or disadvantaged neighbourhood. Slowly, my vision as an anthropologist
engaged in the observation of urban realities began to gain structure and has
become one of the fundamental ways in which I relate to this city.
At some point, I wanted to share with people these newly acquired
perspectives. I also thought how much I would have liked to find out sooner
about urban anthropology and to train my anthropological perspective on the
world. What would it have been like, when I was a pupil in primary school
or in secondary school, to have someone guide me in these fields and teach
me that the world can also be looked at with different eyes? What would it
have been like to have someone, during my adolescence, willing to arouse my
curiosity towards the city, to awaken my desire to explore it and make me feel
the joy of discovering it? I would have certainly acquired all these skills much
earlier and I would have been able to put them to good use in the future.
These, then, have been the main premises underlying Komunitas’s
urban pedagogy projects for adolescents. Thereafter, one thing naturally led
to another, and in 2009, under the guidance of French architect Alex Callens,
who transferred his know-how to us, we inaugurated our first urban education
project, “Our City, Our Decision”, an experiment in participatory urbanism
in which we involved a group of pupils from School no. 136 in the Bucharest
neighbourhood of Ferentari and a group of IInd year students from the „Ion
Mincu” Faculty of Architecture and Urbanism. Many other projects followed,
involving hundreds of primary school or secondary school pupils.
Thus, my colleagues and I have chosen to share these principles and
to transfer to the younger generation the knowledge we have gathered and
the social visions and ideas we have acquired. We have worked in dozens of
Bucharest schools and highschools so far. This, in brief, would be the past. The
future lies ahead of us like a new and exciting station added on a metro line;
so far, we have only pointed out several working methods, ideas, attempts, experiments, projects and strategies. One thing is certain: urban education will
always evolve, and we must evolve with it. Considering how we project and
envisage it, it will definitely not become a stagnant educational field. For this
reason we have preferred to continue our grassroots initiatives and have abandoned for now the idea of formalizing this method, as we prefer the freedom
afforded by projects adjustable from one year to the next. We can only hope
that the alternative urban education school proposed by Komunitas Association will survive and will continue to evolve in parallel with us and with this
great city.
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CETĂŢENI CU
AL ŞASELEA SIMŢ:
SIMŢUL CIVIC

CITIZENS WITH THE
SIXTH SENSE:
THE CIVIC SENSE

În 2012 am avut ocazia să particip
la un program de schimb în Statele Unite – „Citizens Legislative
Advocacy in Minority Communities” – unde am învăţat extrem de
multe lucruri despre democraţia la
firul ierbii. Acolo, împreună cu alţi
tineri din Europa de Est, am colindat
timp de o lună și jumătate partea de
nord-est a Americii unde am intrat
în contact cu nenumărate organizaţii
şi grupuri de cetăţeni care încercau
şi reuşeau să schimbe balanţa de
putere dintre ei şi autorităţi, cetăţeni
care se implicau activ în luarea
deciziilor – ce trebuie făcut şi cum
poate fi făcut. Practicau organizarea
comunitară.
Înainte de plecare nu ştiam
foarte multe despre această strategie
de a produce schimbare socială.
Fusesem invitat la câteva ateliere
introductive pe subiect, ateliere
organizare de Centrul de Resurse
pentru Participare Publică (CeRe).
Aflasem că este un proces democratic de lungă durată prin care oamenii,
împreună, ghidaţi de un scop comun, identifică probleme şi soluţii,
ca apoi să determine structurile de
putere să transforme acele soluţii în

In 2012 I had the chance to participate in an exchange programme in
the United States, Citizens Legislative
Advocacy in Minority Communities,
where I learnt a great deal about
grassroots democracy. There I have
travelled all over north-eastern
America for a month and a half,
together with other young people
from Eastern Europe, coming into
contact with countless organisations
and citizen groups who strived and
succeeded in changing the balance
of power between them and the
authorities, citizens who got actively
involved in decision-making, in
what should be done and in how
it should be done. They practised
community organisation.
Before leaving I didn’t
know much about this strategy of
social change. I had been invited to
attend several introductory workshops on this topic at the Resource
Center for Public Participation
(CeRe). I had learnt that it was a
lengthy democratic process whereby people in concert, guided by a
shared purpose, identified problems
and solutions, and then determined
the structures of power able to turn
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those solutions into reality. However, what counted even more than resolving
the problems was the establishment or the consolidation of an organisation.
In 2012, in Bucharest there were several such neighbourhood organisations,
groups of civic initiatives who were trying to solve the problems faced by
citizens in the public space. I began to pay attention to this approach and to
understand the crucial part these ordinary people played in the reconstruction of the idea of community, of involvement and civic sense.
Back from the States, I very much wanted to get involved and get
down to work, in order to give citizens a powerful voice before the authorities and to help them organise and act together for a common interest. Since
2014 I have been working as a community organiser at CeRe. This means a
lot of fieldwork, of lost sleep and of received energy. My role is to construct
neighbourhood organisations, to help people voice their problems louder and
understand the complexity of administrative affairs, to recruit and develop
community leaders. Moreover, I realised how important it is to encourage the
groups of citizens to enter into partnerships with various organisations and
institutions. It is important to guide these groups not only towards rebellion
against the system, but also towards the community, towards grouping it
together, towards the public space and the opportunities it provides, as a point
of interaction with others.
Association is the instrument which can produce the future. And
citizens associate if a number of conditions are met: shared motivations and
interests, opportunities to socialise and interact, meeting spaces etc. Following
these activities, I realised that in order for a group to become truly autonomous, it is crucial for it to have available premises where to meet, to archive
documents, to store the history of the group. Further to their collaboration
with studioBASAR and Komunitas Association, the members of the “Lacul
Tei” Group of Civic Initiative managed to take one first step in this direction.
They began the construction of a pavilion – A Place in Tei – like a space where
the citizens who are members of the group and live in the neighbourhood
can meet and organise community events: launch new issues of the neighbourhood paper, attend “public cafes”, where the citizens discuss about their
neighbourhood, small-scale cultural events etc. The next step, for Lacul Tei,
as well as for the other groups, envisages the creation of a neighbourhood
community centre. Also, even more important than to establish a community
centre for the initiative groups active in Bucharest is that they form networks
or coalitions, so that they may become stronger.
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realitate. Dar mai important decât rezolvarea problemelor era însăşi formarea
sau consolidarea unei organizaţii. În 2012, în Bucureşti, existau câteva astfel
de organizaţii de cartier - grupuri de iniţiativă civică, care încercau să rezolve
din problemele cu care se confruntă în spaţiul public. Am început să fiu atent
la această abordare şi să înţeleg rolul crucial pe care aceşti oameni simpli îl
joacă în reconstrucţia ideii de comunitate, de implicare, de spirit civic.
Întors din State, mi-am dorit foarte mult să mă implic şi să pun osul
la treabă pentru ca cetăţenii să aibă o voce puternică în faţa autorităţilor, să
ajut oamenii să se organizeze şi să acţioneze împreună pentru un interes comun. Din 2014 lucrez ca organizator comunitar la CeRe. Asta înseamnă multă
muncă de teren, multe ore nedormite şi multă energie primită. Rolul este acela
de a construi organizaţii de cartier, să îi ajut pe oameni să-şi amplifice vocea
şi să înţeleagă hăţişurile administraţiei, să recrutez şi să dezvolt lideri comunitari. Mai mult decât atât, am realizat cât de important este să încurajezi grupurile de cetăţeni să incheie parteneriate cu diverse organizaţii și instituţii. Este
important ca aceste grupuri să fie orientate nu numai spre revolta împotriva
sistemului, dar şi spre comunitate şi spre coagularea acesteia. Să fie orientate
spre spaţiul public, să vadă oportunităţile pe care le oferă acesta ca punct de
interacţiune cu ceilalţi.
Asocierea este intrumentul care poate produce viitorul. Iar cetaţenii se asociază dacă sunt satisfăcute o serie de condiţii: motivaţii şi interese
comune, oportunităţi de socializare şi interacţiune, spaţii de întâlnire etc. În
urma activităţii desfăşurate am realizat că existenţa unui spaţiu de întâlnire,
de arhivare, de depozitare a istoricului unui grup este crucială pentru atingerea autonomiei acestuia. În urma colaborării cu studioBASAR şi Asociatia
Komunitas, cetăţenii din Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei au reuşit să
facă un prim pas în acest sens. Au reuşit să înceapă construcţia unui pavilion
– Locul de Tei – un spaţiu unde cetăţenii din grup şi din cartier se pot întâlni
şi pot organiza evenimente pentru comunitate: lansarea de numere noi din
ziarul de cartier, „cafenele publice” în cadrul cărora cetăţenii să discute despre
cartierul lor, mici evenimente culturale etc. Pasul următor pentru Lacul Tei,
dar şi pentru celelalte grupuri este acela care se îndreaptă spre ideea centrului
comunitar de cartier. Mai mult decât existenţa unui centru comunitar pentru
grupurile de iniţiativă care activează la nivelul Bucureştiului, este important
ca ele să formeze reţele sau coaliţii, devenind astfel mai puternice.
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ÎN ACŢIUNE:
ÎN CĂUTAREA
ORAŞULUI
INTERMEDIAR

IN ACTION:
SEARCHING FOR THE
INTERMEDIARY CITY

În ultimii 10 ani, studioBASAR a
survolat fenomenele asociate spaţiului public şi manifestărilor cotidiene, într-un proces bazat pe acţiune
directă. Fără o planificare iniţială,
o serie de echipamente publice,
instalaţii ad-hoc, ateliere de educaţie
aplicată şi procese participative
în comunitate s-au coagulat pe
parcurs într-un demers ce a evoluat
ca o „operaţiune înceată”1. Treptat,
această acumulare s-a transformat
într-o practică a spaţiului public,
alimentată de curiozitate activă şi de
naivitate încăpăţânată în a înţelege şi
a ne adapta la contextul schimbător
din jur.
După prăbuşirea comunismului, să fii în acţiune şi să acţionezi
pe cont propriu au funcţionat ca
mecanisme eliberatoare. Lăsând în
urmă atmosfera îngheţată, frica şi
precaritatea ultimilor ani dinainte
de ’89, România a descoperit brusc
apetitul pentru acţiune - în spaţiul
public, în societatea civilă, în
economie, în media sau în cultură.
Ieşind dintr-o lungă perioadă de
standardizare şi control total, şi încă
suferind de pe urma sistematizărilor
şi demolărilor anilor ’80, oraşul a

Over the last ten years, studioBASAR has examined in detail the phenomena associated with the public
space and its daily manifestations, in
a process based on direct action. In
the absence of an original plan, some
public equipment, ad hoc installations, applied education workshops
and participatory community
processes began to converge and to
evolve into what may be referred to
as a “slow operation”1. This accumulation has gradually turned into become a practice of the public space,
being nurtured by an active inquisitiveness and by the naive, obstinate
determination to understand and to
adapt to the changing circumstances
around us.
After the fall of communism, it was liberating to be
in action and to act on your own.
Leaving behind the tense atmosphere, the fear and the precariousness characterising the last years
before the 1989 revolution, Romania
suddenly discovered its appetite for
action: in the public space, as well as
in civil society, in economy, in the
media or in the cultural milieu. After
a long period of standardization and

Acest text are la
bază un articol din
viitoarea publicaţie
The Social
(Re)Production of
Architecture,
editată de Doina
Petrescu şi Kim
Trogal, şi publicată
la editura Taylor &
Francis/Routledge.
This text is based
on a paper part
of a forthcoming
publication
The Social
(Re)Production of
Architecture, edited
by Doina Petrescu
and Kim Trogal,
published by
Taylor & Francis/
Routledge.
1 Prof. Bruno
Latour – The
Anthropocene and
the Destruction of
the Image of the
Globe.
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2 Michel de Certeau, The Practice of
Everyday Life.
3 Ibid. 2
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izbucnit printr-o erupţie revitalizantă de acţiuni individuale asupra fondului
construit. Nu doar indivizii au profitat de această oportunitate istorică, dar şi
investitorii, care au speculat zonele neclare din legislaţie, la care s-au adăugat
retrocedări arbitrare ale terenurilor dintre blocuri, comercializarea excesivă a
spaţiilor prin diminuarea infrastructurii publice şi culturale. În acelaşi timp,
după o lungă perioadă de inactivitate, generată în parte şi de lipsa fondurilor,
primăriile şi-au redescoperit în ultimii ani vocaţia de administrator, acţionând
însă mai degrabă ca o entitate privată, opacă la nevoile reale ale cetăţenilor. În
acest proces de răsturnare a paradigmei urbane, spaţiul public a trecut dintr-o
extremă în cealaltă: de la comercializare la înfrumuseţare, către dispariţia
completă sub efectul acţiunilor de orice fel. Funcţionând ca un barometru ce
a înregistrat transformările societăţii româneşti în ultimii 25 de ani, oraşul
a devenit pentru noi o şcoală de urbanism aplicat, unde am experimentat şi
practicat transformarea şi producţia de spaţiu public.
După ’89, să fii în acţiune pe cont propriu a devenit o practică
împărtăşită de toţi, inclusiv de arhitecţi, care nu mai lucrau la stat, ci pentru
clienţi particulari. După încheierea erei gesturilor mari, a urmat o perioadă a
micilor adaptări, utilizând însă în mare parte aceleaşi instrumente moştenite.
În practica studioBASAR am lucrat în acelaşi timp şi în procesele clasice ale
planificării de sus în jos, şi am devenit conştienţi de inadevcarea crescândă a
unora dintre intrumentele planificării urbane actuale. Astfel, ne-am angajat
într-un proces alternativ de practicare, testare şi definire a unor instrumente
noi, construite din condiţia locală, ce pot acţiona şi de jos în sus, şi pot fi
folosite în procese de microactivare a spaţiilor publice.
Folosind tactici similare cu cele dezvoltate de context, am putut
accesa modelul de folosire şi transformare a spaţiului public. Prin mijloace
reduse, negociind limitele legalităţii, acţionând în „spaţiul celuilalt”2, fiind
oportuniste, subiective şi elementare, aceste „acţiuni calculate”3 au urmărit
să deschidă locuri inclusive, flexibile şi reversibile. Pentru a obţine astfel de
transformări, am folosit designul ca un catalizator pentru schimbare. Identificând probleme locale, dar reprezentative pentru întregul oraş, am construit
soluţii ad-hoc, care au funcţionat ca procese bazate pe acţiune, ce întâi testau,
apoi învăţau şi pe urmă se replicau în alte situaţii.
Prin angajarea directă a spaţiului public, am experimentat funcţionarea oraşului ca o colecţie de contradicţii şi fracturi suprapuse. Aceste
conflicte sunt însă negociate în zone intermediare, ce traversează oraşul la
toate nivelurile: spaţial, instituţional sau social. Aceste interstiţii structurează
oraşul şi funcţionează ca nişte supape, unde diferite grupuri se intersectează,
iar utilizările se negociază. Aceste spaţii intermediare, împreună cu practicile
asociate lor, sunt, poate, resursa cea mai importantă a Bucureştiului în procesul de reactivare a spaţiilor publice prin implicarea comunităţii. Lucrul cu
aceste spaţii poate genera o nouă practică, definită de condiţia intermediară şi
alimentată de rolul de catalizator între diferite grupuri. Această practică poate
contribui la construcţia unui urbanism angajat, dezvoltat împreună cu iniţiative locale, care caută îmbunătăţirea calitativă şi sustenabilă a comunităţilor
urbane, prin deschiderea, consolidarea sau reactivarea resurselor de infra-
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complete control, still suffering from the planning and demolitions carried
out in the 1980s, the city burst forth in a rejuvenating myriad of individual
interventions on the building stock. It wasn’t just the individuals who took advantage of this historical opportunity; the investors as well profited from the
fuzzier regulations, while the state performed arbitrary retrocessions of the infill land plots and the entrepreneurs subjected the spaces to excessive trading,
diminishing the public and cultural infrastructure. At the same time, after a
long period of inactivity, partly generated by the lack of funds, the town halls
have rediscovered, in recent years, their vocation of administrators, but have
mainly acted like a private entity, blind to the citizens’ actual needs. Amid this
overturning of the urban paradigm, public space has passed from one extreme
to the other, from being traded to being embellished, towards complete disappearance under the multitude of actions of all sorts. Functioning like a barometer registering the transformations of Romanian society in the last 25 years,
the city has become, for us, an urbanism school, where we have conducted
experiments and have practised the transformation and production of public
space.
After 1989, being in action on your own became a practice shared
by everyone, including the architects, who no longer worked for the state, but
for private clients. The era of big gestures was followed by a period of small
adaptations, which nevertheless continued to make use to a large extent of
the same inherited tools. Throughout its practice, studioBASAR has also been
involved in established top-down planning processes and has become aware
of the increasing inadequacy of several of the current urban planning tools.
Consequently, we have engaged in an alternative process of practising, testing
and defining several new instruments reliant on the local condition, which
can also operate on a bottom-up basis and can be used in the microactivation
of public space.
By using tactics similar to those developed by the context, we have
been able to access the public space use and transformation model. With
limited means, bordering on unlawfulness, acting in “the space of the other”2,
opportunistic, subjective and elementary, these “calculated actions”3 aimed to
open inclusive, flexible and reversible places. To trigger such transformations
we used design as a catalyst of change. We identified local problems which
were nevertheless representative for the entire city, and then we built ad hoc
solutions that functioned like action-based processes which first tested, then
learnt and then replicated themselves in other situations.
By directly engaging the public space, we experimented with the
operation of the city like a collection of contradictions and overlapping fractures. These conflicts are negotiated in intermediary zones criss-crossing the
city at all levels: spatial, institutional and social. These interstices structure the
city and function like valves, places where different groups intersect and uses
are negotiated. Such intermediary spaces, along with their related practices are, probably, Bucharest’s most important resource in the reactivation of
public space through community involvement. Working with these spaces
can generate a new practice, defined by its intermediate condition and driven

2 Michel de Certeau, The Practice of
Everyday Life.
3 Ibid. 2
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structură publică din oraş. Procesul de racordare a locuitorilor la comunitate,
a specialiştilor la locuitori şi a administraţiei la oraş se poate face prin exportarea acestui model, fără a ţinti nepărat creşterea în scară, ci multiplicarea în
număr, prin construirea de noduri interconectate în reţele.
Aşa cum Bruno Latour vorbeşte despre „cunoaşterea progresivă, ce
necesită o acumulare de naraţiuni”4, experienţele acumulate de studioBASAR
în ultimii ani, de învăţare şi practică, sau de testare şi construcţie a diverselor
instrumente şi formate, au contribuit la înţelegerea contextului. Toată această
acumulare a ajuns într-un punct în care se poate cristaliza într-un format mai
stabil, centrat pe problemele şi potenţialul Bucureştiului, căutând şi construind parteneriate publice şi civice. Unul dintre subiectele în care ne vom
ancora practica în viitor este cartierul de blocuri, ce reprezintă marca dominantă a locuirii în oraş, dar şi în regiune. Aceste teritorii planificate ca nişte
sisteme autonome şi-au pierdut în convulsiile istoriei multe dintre resursele şi
resorturile ce le făceau să funcţioneze, trecând de la încrederea necondiţionată
în soluţiile universale, la depresia ratării şi dezagregării ce urmează oricărei
viziuni prea optimiste. În acelaşi timp însă, acest proces de transformare nu
este caracterizat doar de invalidare şi eşec, ci şi de o rezilienţă a practicilor de
adaptare, dublate de supravieţuirea unor rămăşiţe de infrastructură publică.
Pe aceste resurse locale se poate baza un proces de rebranşare a locuitorilor
la cartier, prin reactivarea şi construirea de conexiuni între spaţii, oameni şi
procese, către o reconstrucţie a comunităţii.
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by its role as a catalyst between various groups. This practice can contribute
to the development, together with the local initiatives, of an engaged type of
urbanism which seeks to achieve the quality and sustainable improvement of
urban communities by opening, consolidating or reactivating the city’s public
infrastructure resources. The process of connecting the residents to the community, the professionals to the residents and the administration to the city
can be performed by exporting this model, targeting not so much an increase
by scale as a multiplication by number, by constructing interconnected nodes
in networks.
In the words of Bruno Latour, who refers to the “progressive knowledge which requires an accumulation of narratives”4, the experiences accumulated by studioBASAR in its recent years, of learning and practice, of
testing and constructing various instruments and formats, have contributed
to understanding the context. All this accumulation has reached a point in
which it can assume a more definite format, more focused on Bucharest’s
problems and potential, seeking and concluding public and civic partnerships.
One of our future areas of practice will be the apartment block neighbourhood, the symbol of urban housing in this city, as well as in the region. These
territories, planned to operate like autonomous systems, have lost throughout
their troubled history many of the resources and drivers which made them
function, passing from the unconditional trust in universal solutions to the
depression caused by the failure and disintegration which come after any
excessively optimistic vision. At the same time, this process of transformation
isn’t characterised solely by invalidation and failure, but also by the resilience of the adaptation practices, reinforced by the survival of several public
infrastructure remains. On these local resources we can found a process of reconnecting the residents to their neighbourhood, by reactivating and building
connections between spaces, people and processes, towards a reconstruction
of the community.

4 Ibid. 1
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R-URBAN

O REŢEA DE PRACTICI
REZILIENTE ŞI DE
SPAŢII URBANE UTILIZATE
ÎN COMUN

A NETWORK OF RESILIENCE
PRACTICES AND URBAN
COMMONS

Proiectul R-Urban (R-Urban.net) a
fost inițiat de atelier d’architecture
autogérée (aaa) în anul 2008 ca un
cadru de regenerare urbană
rezilientă „de jos în sus” care îi
implică pe locuitorii orașului în
transformarea cartierelor unde
locuiesc, pentru a putea face față
mai multor provocări ale viitorului,
cum ar fi schimbările climatice,
epuizarea surselor de energie, criza
economică și politică. Deși inițiat la
nivel local și pe scară mică, proiectul
R-Urban își propune să se extindă
și să producă efecte pe termen lung,
prin inițierea unor scurtcircuite între
centre urbane complementare și prin
dezvoltarea unor practici reziliente
la diferite niveluri (local, regional și
internațional) care vor crea o nouă
dinamică colectivă și noi tipuri de
spații urbane „utilizate în comun” și
care vor conduce, în cele din urmă,
la o nouă mișcare civică urbană.
Procesele de proiectare spațială
contribuie la exprimarea ciclurilor
ecologice în mod tangibil și facilitează construirea și crearea de către
cetățeni. Gestionarea democratică
a „spațiilor comune” este asociată
cu acțiunile concrete de implicare

R-Urban (R-Urban.net) was initiated
by atelier d’architecture autogérée
(aaa) in 2008 as a bottom-up framework for resilient urban regeneration involving the city residents
in transforming their neighbourhoods to face the challenges of the
future: Climate Change, energy
depletion, economic and political
crisis. Although starting local and
small-scale, R-Urban aims for a shift
in scale and a long-term and larger
impact, by initiating short circuits
between complementary urban hubs
and developing resilient practices
at different levels (local, regional,
international) that will create new
collective dynamics and forms of
urban “commons” and eventually
conduction to a civic urban movement. Spatial design processes
contribute to expressing ecological
cycles in tangible ways and help
facilitate citizens’ experiences of
making and doing. The democratic
governance of “commons” is as such
associated with concrete hands-on
actions whose consequences are visible and measurable. More than just
‘adaptation’, resilience is for R-Urban
a catalyst of urban activation, inno-

Materialul de față
constituie versiunea prescurtată
și revizuită a unui
articol care a fost
publicat în revista
ephemera: theory
and politics in
organisation 14:
2015
This paper is a
reduced and
revised version of
a previous paper
published in the
journal ephemera:
theory and politics
in organisation 14:
2015

189

R-Urban

directă, cu consecințe vizibile și măsurabile. Mai mult decât simplă „adaptare”,
reziliența este, pentru R-Urban, un catalizator al activării urbane, al inovării și
al creativității.
R-urban în Colombes
Proiectul R-Urban a fost demarat în 2011 în orășelul Colombes, o suburbie a
Parisului numărând 84.000 de locuitori, în parteneriat cu autoritățile locale,
cu organizațiile locale și cu locuitorii.
În Colombes se regăsește combinația tipică suburbiilor dintre
ansamblurile de locuințe ridicate de primărie și cele ridicate de investitorii
privați. Suburbiile sunt un teritoriu esențial pentru proiectul R-Urban: deși
sunt specifice concepției moderne despre oraș, ele sunt, în același timp, de
un interes crucial în ceea ce privește regenerarea urbană în scopul asigurării
rezilienței. Colombes este afectat de sărăcie economică și de un nivel ridicat al
criminalității în rândul tinerilor, caracteristic orașelor-dormitor de dimensiuni mari, dar prezintă și stilul de viață consumerist, dependent de autovehicul,
specific suburbiilor mai prospere, populate în general de reprezentanții clasei
de mijloc. Cu toate acestea, Colombes prezintă și o serie de aspecte pozitive:
în pofida ratei ridicate a șomajului (17% din populația activă, cu mult peste
media națională de 10,2% înregistrată în 2012), în oraș funcționează aproximativ 450 de organizații locale, care asigură o viață civică activă.
În anul 2009 am contactat primăria locală, precum și o serie de
organizații locale, cărora le-am prezentat strategia R-Urban, și am aplicat
împreună pentru o finanțareLife+din partea Uniunii Europene. Într-o primă
etapă cu durata de patru ani, proiectul își propunea să creeze o rețea în jurul
mai multor „centre colective”, fiecare deservind funcții complementare (de exemplu locuințe, agricultură urbană, reciclare, eco-construcții, cultură locală),
care să aducă laolaltă proiectele emergente ale cetățenilor. Având în vedere că
serviciile sociale sunt oferite pe o scară din ce în ce mai restrânsă, în aceste
facilități colective cetățenii înșiși sunt cei care oferă serviciile, care au un rol
strategic în ciclurile economice și ecologice închise de la nivel local.
Pentru a putea identifica cele mai adevate amplasemente pe terenurile disponibile din Colombes a fost inițiat un proces de cartografiere participativă, în urma căruia a rezultat o listă cu trei locații pentru construirea primelor trei centre: Agrocité, Recyclab și Ecohab.
Agrocité este o unitate agricolă care cuprinde o microfermă experimentală, grădini comunitare, spații educaționale și culturale, precum
și o serie de dispozitive experimentale: instalații de încălzire pe bază de
compost, instalații de colectare a apei de ploaie, de captare a energiei solare,
grădini acvaponice și sisteme de fitoremediere. Agrocité a fost construit în
perioada2012-2013 pe o parcelă situată chiar în inima unui ansamblu de
locuințe sociale din cartierul Fossés Jean, cu ajutorul unei companii locale
de ecoconstrucție și folosind materiale locale (ferestre reutilizate și elemente
de armătură rezultate din construcțiile ecologice, panouri reciclate pentru
uscarea cărămizilor, paie pentru izolație de la agricultorii locali). În prezent,
Agrocité funcționează ca o structură-hibrid, reunind trăsături specifice unei
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vation, and creativity.
R-urban in Colombes
In 2011, R-Urban started in Colombes, a suburban town with 84,000 residents
near Paris, in partnership with local authorities, organisations and residents.
Colombes offers a typical suburban mix of private and council
housing estates. Suburbia is a key territory for R-Urban: although specific to
a modern conception of city, it is one of the most crucial territories to be regenerated in the interest of resilience. Colombes is confronted with economic
deprivation and youth crime, typical of large-scale dormitory suburbs and the
consumerist, car-dependent lifestyle in more affluent suburbs with generally
middle-class populations. Colombes nonetheless also has a number of assets:
despite a high unemployment rate (17% of the working population, well above
the national average of 10.2% in 2012), Colombes features approximately 450
local organisations and an active civic life.
We have contacted the local municipality in 2009 and a number of
local organisations with the R-Urban strategy and applied together for a Life+
partnership to be funded by the EC. In its initial four-year period, the project
was meant to create a network around a number of ‘collective hubs’, each
serving complementary functions (i.e. housing, urban agriculture, recycling,
eco-construction, local culture), that bring together emerging citizens’ projects. With welfare services being withdrawn, these collective facilities host
citizen-run services that play a strategic part in locally closed economic and
ecological cycles.
In order to identify appropriate locations within available plots in
Colombes, a participative mapping process has been initiated which conducted to the shortlisting of three locations for the construction of the three first
hubs: Agrocité, Recyclab and Ecohab.
Agrocité is an agricultural unit comprising an experimental micro-farm, community gardens, educational and cultural spaces, plus experimental devices for compost-powered heating, rainwater collection, solar
energy generation, aquaponic gardening and phyto-remediation. Agrocité
has been built in 2012-2013 on a plot situated in the core of a social housing
estate the Fossés Jean neighbourhood, with a local eco-construction company
and using local materials (reused windows and cladding elements issued from
eco-construction, recycled brick drying panels, straw for insulation from local
farmers). Currently, Agrocité runs as a hybrid structure, with some components of social enterprise (e.g. the micro-farm, market and cafe) and others
connected to the user organizations (e.g. the community garden, cultural and
educational spaces) and local associations.
Recyclab is a recycling and eco-construction social enterprise unit
comprising facilities for storing and reusing locally salvaged materials, recycling and transforming them into eco-construction elements for self-building
and retrofitting. It has been installed on an existing road that was closed and
transformed into a parking. The spatial condition of this location has challenged the architecture of the Recyclab which was designed to be dismantled
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întreprinderi sociale (de exemplu microferma, piața și cafeneaua), precum și
caracteristici specifice organizațiilor utilizatorilor (de exemplu grădina comunitară, spațiile culturale și educaționale) și asociațiilor locale.
Recyclab este o întreprindere socială de reciclare și ecoconstrucție
care include spații de depozitare și reutilizare a materialelor recuperate din
zonă, pe care le reciclează și le transformă în elemente de ecoconstrucție
pentru construcția de clădiri pe cont propriu și pentru reabilitarea clădirilor.
Aceasta a fost instalată pe un drum deja existent care fusese închis și transformat într-o parcare. Circumstanțele spațiale ale amplasamentului au constituit
o provocare pentru arhitectura Recyclab, care a fost proiectat în așa fel încât să
poată fi dezasamblat cu rapiditate în cazul apariției unor situații de urgență la
sistemele de utilități publice (canalizare, alimentare cu energie electrică etc.)
amenajate în structura drumului respectiv. Unitatea propriu-zisă este alcătuită
din containere reutilizate, peste care noi am plasat o serie de cabine din lemn
prefabricate, realizate la rândul lor din armături din lemn reciclate și având ca
sursă de inspirație geometria coroanelor arborilor care străjuiesc drumul. Recyclab găzduiește ateliere colaborative pentru constructori și arhitecți, precum
și un atelier participativ destinat locuitorilor, în cadrul căruia au loc lucrări de
reparații și scurte sesiuni de bricolaj.
EcoHab a fost planificat să funcționeze ca un proiect cooperativ de
locuire ecologică alcătuit din locuințe construite pe cont propriu și din proprietăți ecologice gestionate în comun, incluzând spații și sisteme comune (de
exemplu cultivarea de produse alimentare, spații de producție, captarea de apă
și de energie, folosirea în comun a autovehiculelor). Cele șapte proprietăți au
inclus două apartamente subvenționate și o unitate locativă temporară pentru
studenți și cercetători. Din cauza schimbării structurii municipalității în 2014,
construcția EcoHab a fost temporar amânată.
Intenția este de a spori numărul dotărilor colective de care dispune R-Urban și de a le gestiona printr-un trust funciar cooperativ care va
achiziționa spații, va facilita dezvoltarea și va garanta gestionarea
democratică. Vor apărea rețele și cicluri de producție și consum ca o bază
pentru o economie circulară și ecologică, ce va conecta dotările colective ale
R-Urban la cartier și va închide lanțul cererii și ofertei la nivel local cât mai
mult cu putință. Strategia, care are la bază principii simple și clare, va putea
fi diseminată ca atare atât la nivel regional, cât și pe scară mai largă. O serie
de primării și-au arătat interesul față de dezvoltarea unor proiecte de acest
gen în regiunea Ile de France (i.e. Bagneux, Gennevilliers). De asemenea,
biroul de arhitectură și artă „public works”, care este și partenerul nostru în
cadrul proiectului R-Urban din Londra, dezvoltă în prezent un proiect conex
în Hackney Wick: R-Urban Wick. Prima sa facilitate este o unitate mobilă de
producție și reciclare, Wick on Wheels (WOW), care încurajează locuitorii și
lucrătorii locali să pună accentul pe producție, reutilizare și reorientare.
R-Urban instituie un precedent pentru reabilitarea participativă a
suburbiilor metropolitane, în cadrul căruia relația dintre mediul urban și cel
rural este reconsiderată. Proiectul încearcă să demonstreze ce pot realiza cetățenii atunci când aduc o schimbare în stilul lor rutinier de muncă și de viață
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quickly in case of emergency within the public servicing systems of the road
(sewage, electricity, etc.). The unit itself is made out of reused containers on
the top of which we have placed a number of prefabricated wooden huts, realized also with reused wooden cladding, whose geometry has been carefully
informed by the shape of the street tree canopies. Recyclab host co-working
workshops for makers and designers and a participative workshop open to
residents for repairing and small DiY sessions.
EcoHab was planned to be a cooperative eco-housing project comprising partially self-built and collectively managed ecological properties, including shared facilities and schemes (e.g. food cultivation, production spaces,
energy and water harvesting, car sharing). The seven properties included two
subsidized flats and a temporary residential unit for students and researchers.
Due to the change of municipality in 2014 the construction of EcoHab has
been temporarily postponed.
R-Urban’s collective facilities are indented to grow in number and be
managed by a cooperative land trust that will acquire spaces, facilitate development and guarantee democratic governance. Networks and cycles of production and consumption will emerge as the basis for a circular and ecological
economy connecting the R-Urban collective facilities and the neighbourhood,
and closing chains of demand and supply as locally as possible. The strategy
which has clear and simple principles can be as such propagated regionally
and even at bigger scales. A number of municipalities have shown interest to
develop such projects in Ile de France region (i.e. Bagneux, Gennevilliers).
Also, the art and architecture practice ‘public works’, who is our partner in the
R-Urban project in London, is currently developing a connected project in
Hackney Wick: R-Urban Wick. Its first facility is a mobile production and recycling unit: Wick on Wheels (WOW), which encourages residents and local
artisans to produce, reuse and repurpose.
R-Urban sets a precedent for a participative retrofitting of metropolitan suburbs where the relationship between the urban and rural is reconsidered. It endeavours to demonstrate what citizens can achieve if they change
their work routines and lifestyles to collectively address the challenges of
the future. It also advocates for new roles to be played by architects. Rather
than acting merely as building designers, they can be initiators, negotiators,
co-managers, and enablers of processes and agencies that strengthen existing
civic resilience initiatives.
Commons and commoning
The issue of commons lies at the heart of discussions revolving around
co-produced democracy. Michael Hardt and Antonio Negri (2004) define
commons as something that is not discovered but produced biopolitically:
We call the currently dominant model ‘biopolitical production’ to
underline the fact that it involves not only material production in straight economic terms, but also affects and contributes to producing all other aspects of
social life, i.e. the economic, cultural and political. This biopolitical production and the greater number of commons it creates support the possibility of
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pentru a face față împreună provocărilor viitorului. De asemenea, proiectul
militează în favoarea unor roluri noi pentru arhitecți, care nu trebuie să se
limiteze la funcția de proiectanți în domeniul construcțiilor, ci trebuie să fie și
inițiatori, negociatori, cogestionari și facilitatori ai unor procese și relații care
să consolideze inițiativele existente de reziliență civică.
Spațiile comune și utilizarea acestora
Problema spațiilor comune se află în centrul discuțiilor referitoare la democrația coprodusă. Michael Hardt și Antonio Negri (2004) definesc spațiile
comune ca ceva ce nu este descoperit, ci este produs pe cale biopolitică:
Denumim modelul dominant în acest moment „producție
biopolitică” pentru a sublinia faptul că acesta implică nu doar producția materială, în termenii economici clasici, ci afectează și contribuie și la producerea
tuturor celorlalte aspecte ale vieții sociale, cum ar fi aspectele economice,
culturale și politice. Această producție biopolitică și numărul din ce în ce mai
mare de spații comune pe care le creează sunt factorii care susțin posibilitatea
democrației în zilele noastre. (Hardt și Negri, 2004: 9-10)
O democrație sustenabilă ar trebui să se întemeieze pe o politică pe
termen lung privind spațiile comune, precum și pe relațiile de solidaritate socială înțelese ca atare. „A crea valoare astăzi înseamnă a relaționa subiectivități
și a capta, a devia și a apropria ceea ce fac acestea cu spațiile comune pe care
le creează”(Ravel și Negri, 2008: 7). Potrivit acelorași Ravel și Negri (2008),
proiectul revoluționar al vremurilor noastre constă în această captare, deviere
și recuperare a spațiilor comune ca proces constitutiv. Aceasta este în același
timp o reapropriere și o reinventare. Acest demers necesită noi categorii și
instituții, noi forme de management și de guvernanță, spații și actori noi.
R-Urban depune la rândul său eforturi în vederea coproducerii
acestei noi infrastructuri. Facilitățile și utilizările propuse de R-Urban sunt
partajate și propagate la diverse niveluri, constituind în mod progresiv o rețea
care este deschisă diverșilor utilizatori și care include elemente și procese
adaptabile bazate pe informații din surse deschise.
Trustul funciar R-Urban stabilit în prezent la Colombes preferă să
evite obsesiile asociate conceptului de proprietate și să poarte negocieri cu
scopul de a utiliza terenurile (pe termen scurt și lung), și nu cu scopul de a
intra în proprietatea acestora. „Dreptul de folosință” este o calitate intrinsecă a spațiilor comune, spre deosebire de dreptul de proprietate. La fel ca în
proiectele anterioare, un accent specific se pune în acest caz pe interstițiile
urbane și pe spațiile care nu intră în sfera speculațiilor financiare, chiar dacă
numai pentru o perioadă. Acesta este și punctul de vedere al lui Holloway
(2006), care concluzionează: „o schimbare radicală a societății nu poate fi
concepută decât în interstițiile sale”; și: „cel mai bun mod de a funcționa în
interstiții este de a le organiza” (Holloway, 2006: 19-20). Este exact ceea ce face
și R-Urban: organizează o serie de interstiții spațiale, temporale și umane și le
transformă în facilități partajate, instituie un tip diferit de spațiu urban, care
nu este nici public, nici privat, pentru a găzdui practici colective reinventate și
organizații colaborative, inițiază rețele de interstiții pentru a reinventa spațiile
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democracy today. (Hardt and Negri, 2004: 9-10, author’s translation)
A sustainable democracy should be based on a long-term policy of
commons as well as the social solidarities understood as such. ‘Creating value
today is about networking subjectivities and capturing, diverting and appropriating what they do with the commons they give rise to’ (Ravel and Negri,
2008: 7, author’s translation). According to Ravel and Negri (2008), the revolutionary project of our time is all about this capturing, diverting, reclaiming
of commons as a constitutive process. This is a reappropriation and reinvention at one and the same time. The undertaking needs new categories and
institutions, new forms of management and governance, spaces and actors.
R-Urban endeavours to co-produce this new infrastructure. The
facilities and uses proposed by R-Urban are shared and propagated on various
scales, progressively constituting a network that is open to various users and
includes adaptable elements and processes based on open-source information.
Rather than buying it, the R-Urban land trust currently established
in Colombes bypasses the fixation on notions of property and negotiates land
for (short and long term) uses rather than ownership. The ‘right to use’ is an
intrinsic quality of commons, as opposed to the right to own. As in previous
projects, a specific focus here is on urban interstices and spaces that evade
financial speculation, if only temporarily. This is also the position of Holloway (2006) who concludes that ‘the only possible way to think about radical
change in society is within its interstices’ and that ‘the best way of operating in
interstices is to organise them’ (Holloway, 2006: 19-20, author’s translation).
This is exactly what R-Urban does: it organises a range of spatial, temporal
and human interstices and transforms them into shared facilities, it sets up a
different type of urban space, neither public nor private, to host reinvented
collective practices and collaborative organisations, it initiates networks of
interstices to reinvent commons in metropolitan contexts. This type of organisation involves forms of commoning, ways of ensuring the expansion and
sustainability of the shared pool of resources, but also ways of commonality as
a social practice.
R-Urban’s future
In the coming years, we will nurture diverse economies and initiate progressive practices in R-Urban’s network in Colombes. However at the moment
with the change of municipal political orientation from left to right, we have
to renegotiate the municipal support for the project and also the future location of hubs. We have designed R-Urban to be a process that can grow with
time, being easy to appropriate and replicate. We will be testing it for a while,
before leaving it to burgeon by itself. Will it succeed? For how long? These
questions are to be answered in a few years’ time. For now, it is a visionary
attempt to realise more democratic processes of resilient urban regeneration,
to potentially be followed up by others in similar contexts.
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comune în contexte metropolitane. Acest tip de organizare presupune forme
de utilizare a spațiilor comune(commoning), modalități de asigurare a expansiunii și sustenabilității ansamblului de resurse partajate, dar și modalități de
deținere în comun (commonality) ca practică socială.
Viitorul R-Urban
În anii următori vom susține diverse economii și vom iniția o serie de practici
progresive în rețeaua R-Urban din Colombes. Totuși, în acest moment, având
în vedere schimbarea de la nivelul structurilor de putere locale dinspre stânga
spre dreapta politică, trebuie să renegociem sprijinul primăriei pentru proiect,
precum și viitoarea amplasare a centrelor. Noi am proiectat R-Urban sub
forma unui proces care poate crește în timp, ușor de apropriat și de replicat.
Îl vom testa o perioadă, înainte de a-l lăsa să supraviețuiască pe cont propriu.
Oare va reuși? Iar dacă da, pentru cât timp? La aceste întrebări vom avea un
răspuns abia peste câțiva ani. Pentru moment, proiectul constituie o tentativă
vizionară de a realiza procese mai democratice de regenerare urbană rezilientă, care ar putea fi continuate de altele, în contexte similare.

196

R-Urbaan

Fotografii şi
diagramă / Photos
and diagram
atelier
d’architecture
autogérée

197

VLADIMIR US, VITALIE SPRÎNCEANĂ / OBERLIHT, CHIŞINĂU

198

PARCUL ZAIKIN

ZAIKIN PARK

UN PARC PENTRU
COMUNITATE

A PARK FOR THE
COMMUNITY

În ultimii douăzeci de ani, spațiul
public din Chișinău a suferit o serie
de transformări care l-au afectat
negativ: privatizarea/îngrădirea
proprietății publice, comercializarea
și utilizarea în scopuri comerciale
ce a rezultat în explozia publicității
stradale vizuale şi a comerțului
stradal, substituirea funcției publice
(agrement, socializare, odihnă, activități culturale etc.) a spațiilor publice (parcuri, toalete publice, surse
de apă etc.) cu activități orientate
spre profit, demolarea centrului
istoric al orașului și a țesutului social
al acestuia. Aceste lucruri au fost
însoțite de un proces de excludere a
cetățenilor din procesul decizional
privind politicile urbane, dezvoltarea
orașului sau stabilirea priorităților
de finanțare a unor proiecte la nivel
local.
În plus, unele zone ale
orașului – mai ales centrul – au fost
supuse unor presiuni imobiliare
foarte mari din partea dezvoltatorilor privați, fapt ce a dus la proliferarea unor fenomene precum
construcțiile ilegale, densificarea
construcțiilor și creșterea presiunii
pe rețelele de infrastructură, încăl-

During the last twenty years, the
public space in Chișinău has undergone a number of transformations
which have had an adverse effect
on it: the privatization/enclosure
of public property, the marketing
and use for commercial purposes,
resulting in an explosion of visual
street advertising and street trade,
the substitution of public functions
(entertainment, socialisation, rest,
cultural activities etc.) and public
spaces (parks, public toilets, water
sources etc.) with for-profit activities, the demolition of the city’s historical centre and of its social fabric.
All these have been accompanied by
the exclusion of citizens from any
decision-making concerning urban
policies, the development of the city
or the local project funding priorities.
In addition, several parts
of the city, and especially the centre,
have been subjected to enormous
real estate pressures from private
developers, which has led to the
proliferation of a number of phenomena such as the sprawl of illegal
constructions, the high density of
buildings accompanied by an in-
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creased pressure on the infrastructure networks, the violation of the building
height norms in the historical area etc.
Against this political and economic background, occasionally worsened by the instability of the local administration (the city had a few interim
mayors between 2005 and 2007), Oberliht Association has set out to implement a project aiming to develop a network of multipurpose public spaces, as
an alternative to the public spaces designed by the previous political regimes
(e.g. Piața Marii Adunări Naționale), to be used by civic and artistic initiatives in an effort to bring together the communities around rehabilitation and
revival projects.
In the context of the current debate on the radical transformations
suffered by the public space in Chișinău (an important element of democratic
infrastructure and essential for the exercise of human rights and freedoms) in
the wake of the transition and given the need to protect such public space, the
community of artists and architects in Chișinău has raised the issue of Cantemir Boulevard, designed in the 1970s by the Soviets and still on paper. Two
decades after Moldova proclaimed its independence from the Soviet Union,
the said boulevard exists solely as a project in the General Urban Plan of the
city of Chișinău.
Starting from this premise, in 2013 we invited in Chișinău several
artists, architects and researchers to take part in a residence programme and a
conference and to contribute materials to a publication, in order to approach
this issue, to share similar experiences which might help us understand better
the consequences of such a project for Chișinău, and to discover new forms
of criticism and protest. The outcome of this collaboration materialized in a
number of participatory projects which involved the residents of Chișinău,
and specifically in the opening of new public spaces for culture and civic
engagement in the area intended for the construction of Cantemir Boulevard
(Zaikin Park, at the crossroads of streets St. Andrew and Ivan Zaikin being
one of such spaces)1.
Aside from the consequences major infrastructure projects might
have on the life of the city, we are concerned with the fate of smaller spaces to
be found in the historical centre neighbourhoods. One of the very few green
spaces in the old town, Zaikin Park, is located on the axis of the Cantemir
Boulevard. Situated on the fringes of the old town (once known to be one of
the most dangerous neighbourhoods), abandoned and neglected by the authorities and the residents alike, it runs the risk of disappearing altogether as
a result of real estate interests. Once rehabilitated, the park could respond to
several vital needs of the area’s residents, among whom children and parents,
young and elderly people.

1 More details
about the project:
www.parculzaikin.
wordpress.com

Context
The green square at the crossroads of streets St. Andrew and Ivan Zaikin
in Chișinău forms part of the historical city centre and therefore should be
protected as a historical monument. Although it enjoys the status of protected area, it has been in a state of abandonment and constant degradation for
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1 Mai multe detalii
legate de proiect:
www.parculzaikin.
wordpress.com

carea regimului de înălțime în zona istorică etc.
În acest context politico-economic, agravat uneori și de instabilitatea
administrativă locală (în perioada 2005-2007 orașul a avut mai mulți primari interimari), Asociația Oberliht și-a propus să implementeze un proiect
care vizează dezvoltarea unei rețele de spații publice multifuncționale, drept
alternativă la spațiile publice proiectate de regimurile politice anterioare (de
exemplu Piața Marii Adunări Naționale), care să fie utilizate de inițiative
civice și artistice, coagulând comunități în jurul unor proiecte de reabilitare și
revitalizare.
În contextul dezbaterii în desfășurare cu privire la transformările
radicale pe care le-a suferit spațiul public din Chișinău (un element important al infrastructurii democratice, esențial pentru exercitarea drepturilor și
libertăților) ca urmare a tranziției și având în vedere nevoia de a-l proteja,
comunitatea artistică și a arhitecților din Chișinău a ridicat problema Bulevardului Cantemir, proiectat în anii ‘70 ai secolului trecut de către sovietici, dar
neconstruit încă. La două decenii de când Republica Moldova și-a proclamat
independența față de Uniunea Sovietică acesta rămâne încă înscris în Planul
Urbanistic General al Chișinăului.
Pornind de la această premisă, în 2013 am invitat la Chișinău artiști,
arhitecți și cercetători, pentru a participa la un program de rezidențe, la o
conferință, și pentru a contribui la o publicație, cu scopul de a aborda această
problemă, de a împărtăși experiențe similare care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine consecințele pe care le-ar putea avea un asemenea proiect
pentru Chișinău și pentru a descoperi noi forme de critică și protest. Rezultatul acestei colaborări s-a materializat într-o serie de proiecte participative,
implicând locuitorii Chișinăului, prin deschiderea unor noi spații publice
pentru cultură și angajare civică în zona în care era planificată construirea
Bulevardului Cantemir (Parcul Zaikin aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și
Ivan Zaikin fiind unul dintre aceste spații)1.
Dincolo de consecințele pe care le-ar putea avea proiectele majore
de infrastructură pentru viața orașului, ne preocupă soarta unor spații mai
mici ce se regăsesc în cartierele din centrul istoric. Unul dintre puținele spații
verzi din zona istorică, Parcul Zaikin, este situat pe axa Bulevardului Cantemir. Aflat la marginea centrului vechi (cândva fiind cunoscut drept unul
dintre cele mai periculoase cartiere), caracterizat prin abandon și delăsare atât
din partea autorităților, cât și a locuitorilor, acesta riscă să dispară în umbra
intereselor imobiliare. Odată reabilitat, Parcul ar putea răspunde unor nevoi
vitale pe care le au locuitorii zonei, printre ei copii și părinți, tineri și oameni
în vârstă.
Descriere a contextului
Scuarul verde de la intersecția străzilor Sf. Andrei şi Ivan Zaikin din Chișinău
face parte din centrul istoric al orașului Chișinău și prin urmare intră în aria
de protecție a monumentelor istorice. Deşi are statut de zonă protejată, acesta
se află de mai mulți ani într-o stare de abandon și de degradare constantă.
Atât infrastructura existentă pentru uz comunitar, cât și arterele pietonale din
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several years. Both the current infrastructure for community use and the pedestrian routes in this green space have remained unchanged from the Soviet
era, have not been repaired and continue to decay slowly.
Additionally, the space has been split in half by a road created
abusively by the drivers on the site of a pedestrian alley which ensured the
connection with the small street St. Andrew. The constant car flow jeopardises the security of the residents (many of them children) who come to spend
their spare time in this park. Another problem would be the fact that both the
inhabitants of the area and other car drivers park their cars inside the park,
turning portions of it into parking lots.
Project summary
Park rehabilitation
The green area will be dedicated to rest. Consequently, it will need several
rehabilitation interventions: planting new trees, creating pedestrian alleys for
pedestrians and cyclists, repairing the night lighting system, equipping the
green areas with benches, dust bins and a drinking water pump. The children’s
playground and the sports ground will be upgraded. The rehabilitation will
also imply eliminating any functions that are inadequate for a park (garbage
landfills etc.).
Park revival
The revival of the park is one of the greatest challenges of this project. The
process whereby a virtually abandoned area (by both the inhabitants and the
authorities) can be turned once more into an area used and enjoyed by the
residents is a lengthy one and can only be carried through with the input of all
the stakeholders. The project proposes a new civic-public partnership which
will be implemented on a collaboration basis, involving three parties:
- The local public administration (Chișinău City Hall, the subdivisions of the City Hall, city-owned enterprises);
- A group of associations and civic initiatives (Oberliht Association,
the Checkhov Square Initiative and so on);
- The residents around Zaikin Park, who will be involved in the various activities and actions to be organised in this green space.
Community building
A major direction of this project has to do with building a community for
the park users: residents of the area around the park, passers-by, temporary
users etc. We see a potentially active community in Zaikin Park as a guarantee of the project’s sustainability, and as a group of active agents which would
manage the park and control the relationships with the stakeholders (the local
public authorities, civil society, the business environment etc.). The community building activities will also include the arrangement of a facility intended
to serve as a community centre (a location for meetings of the local residents,
public debates, workshops and events bringing together people of various ages
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acest spațiu verde au rămas neschimbate încă din perioada sovietică, fără să fi
fost reparate, și continuă să se degradeze.
În plus spațiul este divizat în două de un drum creat abuziv de către
conducătorii de autovehicule, pe locul unei alei pietonale care face legătura cu
stradela Sf. Andrei. Fluxul continuu al mașinilor pune în pericol securitatea
locuitorilor (printre ei mulți copii) care vin să-și petreacă timpul liber în acest
parc. O altă problemă ține de parcarea automobilelor pe teritoriul parcului,
practicată atât de locuitorii zonei, cât și de alți automobiliști, transformând în
parcare zone din parc.
Rezumat al proiectului
Reabilitarea parcului
Zona verde va avea statut de loc de odihnă. Prin urmare aceasta va avea nevoie de unele intervenții de reabilitare ce se vor materializa prin
plantarea de arbori noi, crearea unor alei pietonale practicabile pentru pietoni
și bicicliști, reabilitarea sistemului de iluminare nocturnă și dotarea spațiului
verde cu bănci, coșuri de gunoi și cu o cişmea de apă potabilă. Este prevăzută
modernizarea terenului de joacă pentru copii și a terenului de practicare a
sportului. Reabilitarea va include și evacuarea funcțiilor inadecvate unui parc
(platformele de gunoi etc).
Revitalizarea parcului
Proiectul de revitalizare a parcului constituie una din provocările cele mai
mari ale acestui proiect. Procesul prin care o zonă semiabandonată (atât de
locuitori, cât și de autorități) poate redeveni o zonă utilizată și agreată de către
locuitori este unul de durată și poate fi înfăptuit numai prin aportul tuturor
actorilor interesați. Prin intermediul acestui proiect se propune formarea unui
nou tip de parteneriat civic-public care va fi implementat într-un mod colaborativ cu implicarea a trei părți:
- administrația publică locală (Primăria Municipiului Chișinău, subdiviziunile primăriei, întreprinderile municipale);
- un grup de asociații și inițiative civice (Asociația Oberliht, Inițiativa
Scuarul Cehov ș.a.);
- locuitorii din jurul Parcului Zaikin, care vor fi implicați în diversele
activități și acțiuni ce se vor organiza în acest spațiu verde.
Construcția comunității
O direcție majoră a acestui proiect ține de construcția unei comunități a
utilizatorilor parcului: locuitori ai zonei din jurul parcului, trecători, utilizatori temporari etc. Vedem o eventuală comunitate activă în Parcul Zaikin atât
ca o garanție a durabilității proiectului, cât și ca un grup de agenți activi care
ar gestiona parcul și ar prelua controlul asupra relațiilor cu părțile implicate
(autoritățile publice locale, societatea civilă, mediul de afaceri etc.). În cadrul
activităților de construire a comunității prevedem și amenajarea unui spațiu
care va servi drept centru comunitar (un loc de reuniune pentru locuitorii din
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and social backgrounds).
Current state of affairs
For the time being, Oberliht Association has achieved only part of the activities envisaged. The association conducted a sociological survey, requesting the
residents to offer answers to a number of questionnaires, in order to find out
their opinion on the renovation of the park and on the extent of their involvement. Several pieces of urban equipment were repaired, thanks to the renovation plan, and in August 2014, together with the studioBASAR, a temporary
stage2 was set up in the park to test the idea of a community centre. Over the
last two years, the stage has hosted a number of events, such as workshops,
concerts, dance shows, puppet shows, as well as meetings with the residents,
public debates etc. In parallel was drafted a park renovation plan which was
subsequently endorsed by the responsible authorities (National Council for
Monuments, Chișinău City Hall, Architecture Department). The documents
and permits required for starting the renovation works are to be obtained in
the near future. We also counteracted the intention of an entrepreneur to take
up a portion of the park (for parking places) and set up private functionalities
(landfill) for the residential block he was constructing. Following the negotiations held, in which we also involved the local public authorities, we managed
to preserve the integrality of the park area and to include the entrepreneur in
a civic-public-private partnership for the rehabilitation of the park.

2 www.chisineu.
wordpress.
com/2014/08/08/
spatii-recuperate-3

Prospects
In the future, our efforts will focus on the implementation of the revival project. In the next 2 to 3 years, we intend to complete the construction and renovation of the physical premises provided in the plan (the community centre,
the playground, the sports ground, the water pump, the pedestrian alleys, the
lighting system etc.). Also, we intend to develop new forms of partnership between the authorities, the civil society and other stakeholders (large and small
businesses, civic initiatives). We would like to extend the civic-public-private
partnership we are implementing in Zaikin Park to other similar cases and
initiatives, in Chișinău and Moldova. Also, we intend to keep on working with
the park area community so as to consolidate it even further.
The project series Chișinău Civic Centre3 places under debate the status of
public spaces and their development perspectives. On a more general level, the
project invites us to hold a dialogue on themes such as public spaces during the
transition period, the common assets and their role in social organisation and
to propose new models of management of such spaces/assets and new forms of
institutional innovation, capable of protecting and/or democratising them.

3 www.chisineu.
wordpress.
com/proiecte/
ccc-parc-comunitate
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zonă, unde se pot organiza discuții publice, ateliere și evenimente), cu participarea unor grupuri sociale variate și de vârste diferite.

2 www.chisineu.
wordpress.
com/2014/08/08/
spatii-recuperate-3

Situația pe moment
Pentru moment Asociația Oberliht a realizat doar câteva dintre activitățile propuse. A fost realizat un studiu sociologic, locuitorii fiind rugați să
răspundă la chestionare elaborate cu scopul obținerii opiniei lor privind
amenajarea parcului și gradului lor de implicare. În planul amenajării, au fost
reparate unele dotări ale parcului, iar în august 2014, împreună cu echipa studioBASAR, a fost amplasată o scenă temporară2 în parc pentru a testa ideea
unui centru comunitar. Scena a găzduit mai multe evenimente pe parcursul
ultimilor doi ani: ateliere, concerte, spectacole de dans, teatru de păpuși, dar
și întâlniri cu locuitorii, discuții publice ș.a. În paralel a fost elaborat proiectul de amenajare a parcului care ulterior a fost avizat de către autoritățile
responsabile (Consiliul Național al Monumentelor, Primăria Municipiului
Chișinău, Direcția Arhitectură), urmând să fie obținute acte și avize necesare
demarării lucrărilor de amenajare. De asemenea, am contracarat intenția unui
antreprenor de a-și atribui o porțiune din parc (pentru amplasarea unor spații
de parcare) și de a-și amplasa în parc unele funcții (gunoiște) ale blocului
locativ pe care-l construiește. În urma negocierilor, în care au fost implicate și
autoritățile publice locale, am reușit nu doar să păstrăm integritatea suprafeței
parcului, ci și să cooptăm anteprenorul în cadrul unui parteneriat
civic-public-privat de reabilitare a parcului.
Perspective de viitor
Eforturile noastre de viitor vor urmări implementarea proiectului de revitalizare propriu-zis. Pentru următorii 2-3 ani ne propunem să finalizăm
construcția și amenajarea spațiilor fizice prevăzute (centrul comunitar, teren
de joacă, teren de sportiv, cișmea, alei pietonale, sistem de iluminat etc).
Totodată intenționăm să dezvoltăm noi forme de parteneriat între autorități,
societatea civilă și alți actori interesați (micul și marele business, inițiative
civice). Ne dorim generalizarea parteneriatului civic-public-privat pe care îl
implementăm în Parcul Zaikin și în alte cazuri și inițiative similare atât din
Chișinău, cât și din Moldova. Preconizăm să lucrăm în continuare cu comunitatea din jurul parcului în scopul consolidării ei.

3 www.chisineu.
wordpress.
com/proiecte/
ccc-parc-comunitate
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Seria de proiecte Centrul Civic al Chișinăului3 pune în discuție situația spațiilor
publice și perspectivele de dezvoltare a acestora. La un nivel mai general, proiectul ne invită să dialogăm pe teme precum spațiile publice în perioada tranziției
sau bunurile comune și rolul pe care acestea îl au în organizarea socială și să
propunem noi modele de guvernare a acestor spații/bunuri și noi forme de inovație instituțională prin care acestea pot fi protejate și/sau democratizate.

Zaikin Park

Pom defensiv /
Defensive Fruit Tree
de / by Angela
Candu
Trecere de
pietoni / Pedestrian
crossing
de / by Max
Cuzmenco și / and
Tatiana Miron
(august / August
2014)
Foto / Photo: Max
Cuzmenco

Întâlnire cu
locuitorii din jurul
Parcului Zaikin /
Meeting with inhabitants of Zaikin
Park area
(septembrie /
September 2014)
Foto / Photo:
Vladimir Us
Scenă la marginea
drumului / Roadside Stage
de / by
studioBASAR
(august / August
2014)
Foto / Photo:
studioBASAR
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AT THE FIELDS

SPAŢIU COMUN ÎN
MĂNĂŞTUR

COMMON SPACE IN
MĂNĂŞTUR

UN LABORATOR PENTRU
URBANISM PARTICIPATIV ȘI
IMPLICARE COMUNITARĂ

A LABORATORY FOR
PARTICIPATIVE URBANISM
AND COMMUNITY
INVOLVEMENT

Context: un spațiu verde
neglijat de autorități este
susceptibil construirii
Orașul Cluj este unul dintre cele
mai importante centre universitare
ale României, situat chiar în inima
Transilvaniei, un centru economic și cultural important. Datorită
poziționării sale geografice are un
spațiu limitat de expandare, astfel
încât în intravilan presiunea asupra
spațiilor verzi, a clădirilor vulnerabile sau a spațiilor publice este în
creștere. În ultimii ani s-au observat
mutații importante asupra percepției
spațiilor publice de către locuitorii
orașului: efervescența festivalieră
datorată câștigării titlului de Capitală Europeană a Tineretului în 2015
și pregătirea candidaturii pentru
Capitala Europeană a Culturii 2021 a
provocat discuții referitoare la comercializarea spațiilor publice, descentralizarea evenimentelor culturale,
colonizarea unor noi spații din oraș
sau viața urbană din cartiere.
Zona „La Terenuri” din
cartierul Mănăștur este un spațiu rezultat printr-o sumă de coincidențe
inițiate în anii ’70, odată cu începerea construirii cartierului, când

Context: a green area neglected
by the authorities evinces building
potential
Cluj, located in the heart of the
Transylvania region, is one of the
most important academic centres
in Romania and a leading economic
and cultural hub. Due to its geographic position, it has limited possibilities of expansion, so that there
is increasing pressure, inside the city
limits, on the green areas, on more
vulnerable buildings or public spaces. In recent years, the city residents’
perception of the public spaces has
suffered significant changes: the
festival-related excitement, caused
by the city receiving the title of
European Youth Capital in 2015 and
by the preparations for the European Capital of Culture event in
2021 has sparked several debates on
the marketing of public spaces, the
decentralisation of cultural events,
the colonization of new spaces in
the city or the urban life in the city’s
neighbourhoods.
“La Terenuri” area in
Mănăștur neighbourhood is the
result of a number of coincidences
which began to occur in the 1970s,
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when the district construction works began and this area hosted the building
site logistics. Before the communist era Mănăștur was a village where the
communal pastures merged with the Făget woods. As a result of planning,
the elongated, rural-like plots were covered with tower blocks and interstitial
green areas. The area’s previous functionality as space dedicated to building
site logistics until 1989 and its subsequent stagnation due to retrocessions
have caused “La Terenuri” to basically continue in the same state, i.e. a vacant
area on the district fringes, informally used by the residents in an individualistic manner, as a playground, a leisure spot or for urban gardening.
Challenges: involving the community in the participatory construction of a
temporary park and developing a methodology based on such process
Amid this puzzle of different urban fabrics and disjoined communities we initiated the project entitled “La Terenuri – Common Area in Mănăștur” in 2012,
challenged by the complexity of this area and by it being a typical instance
of inner district space with the potential of becoming a green area assumed
by the city. The project set out to reactivate and enhance the local cultural
and urban practices, so as to create contacts between the various groups and
communities which use the area and to put forward a methodology whereby
its residents can reappropriate even more their proximal space, turn it into a
place used in common and defend it together, in case of danger.
The Mănăștur project started as a local satellite of Landscape Choreography1 – a European project carried out with partners from Italy, Germany
and Romania. Another challenge for the team was to ensure the continuity
of the activities beyond the European funding stage, so that the effects of the
project might produce in time and be felt in the medium term. From a logistic
standpoint the area did not possess the infrastructure required for the project,
therefore we had to identify alternative methods of storage, sanitation and
access to electricity which would become integral parts of the entire implementation process.

1 More details
about the project:
www.landscapechoreography.eu/
category/cluj-napoca

Strategy and implementation: mapping, cultural activation and participatory design as tools for the materialization of a park
Our chosen working method was different from the ones commonly used in
the various fields in which the team members activated, namely social anthropology, cultural management, architecture, art, urban planning or landscape
architecture. We put together a transdisciplinary team consisting of young
professionals who, thanks to the direct contact with the approaches and perspectives afforded by the other fields of activity, acquired a complex overview
of the issue and tried to solve it with as efficient and contextualized tools as
possible. Thus, we started from a spatial and social mapping of the area, and
tried to explore the imaginary of the users of “La Terenuri” area and the way
in which they related to space.
Based on the residents’ wishes identified through the mapping, we
organised a participatory urbanism workshop involving an interdisciplinary
team of young professionals and students in the above-mentioned fields,
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această zonă găzduia organizarea de șantier. Anterior perioadei comuniste,
Mănășturul era un sat, iar în această zonă se întâlneau pășunile comunale cu
pădurea Făgetului. Planificarea a suprapus peste parcelele lungi de factură
rurală țesutul urban cu blocuri turn și inter-spații verzi. Datorită funcțiunii
de spațiu pentru organizare de șantier până în ’89 și stagnării ulterioare a proprietății din cauza retrocedărilor, starea zonei „La Terenuri” a rămas în mare
parte aceeași: adică un spațiu viran, situat la marginea cartierului, utilizat
informal de locuitori într-o manieră individualistă ca loc de joacă, de loisir
sau pentru grădinărit urban.

1 Mai multe detalii
legate de proiect:
www.landscapechoreography.eu/
category/cluj-napoca

Provocări: Implicarea comunității pentru construcția participativă a
unui parc temporar și construirea unei metodologii bazate pe acest
proces
În acest puzzle format din țesuturi urbane diferite și comunități disjuncte am
inițiat proiectul „La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur” în 2012, provocați fiind de complexitatea zonei și de faptul că este un caz tipic de spațiu în
interiorul cartierului, cu potențial de a deveni un spațiu verde asumat de oraș.
Proiectul și-a propus să reactiveze și să potențeze practici culturale și urbane
existente în zonă, astfel încât să creeze contacte între grupurile și comunitățile
diverse care folosesc zona și să propună o metodologie prin care locuitorii să
își reaproprieze și mai mult spațiul imediat, să-l transforme într-un loc folosit
în comun și să-l apere împreună, în caz de pericol.
Proiectul din Mănăștur a demarat ca un satelit-local, parte din Landscape Choreography – un proiect european cu parteneri din Italia, Germania
și România. O altă provocare pentru echipă a fost asigurarea continuității activităților dincolo de finanțarea europeană, astfel încât efectele proiectului să
se producă în timp și să se facă simțite pe termen mediu. Din punct de vedere
logistic spațiul nu avea infrastructura necesară organizării proiectului, astfel
încât se impunea găsirea unor metode alternative de depozitare, de salubrizare
sau de acces la electricitate care să devină părți integrante ale întregului proces
de implementare.
Strategie și implementare: Cartarea, activarea culturală și designul
participativ ca instrumente de materializare a unui parc
Maniera de lucru pe care am abordat-o este diferită de ceea ce se întâmplă
de regulă în diversele domenii din care membrii echipei provin: socioantropologie, management cultural, arhitectură, artă, urbanism sau peisagistică.
Am creat o echipă transdisciplinară formată din tineri profesioniști care prin
contactul direct cu modul de abordare și perspectiva celorlalte domenii își
formează o imagine complexă a problemei și încearcă să o rezolve cu instrumente cât mai eficiente și contextualizate. În acest fel am pornit de la o cartare
spațială și socială a zonei, încercând să sondăm imaginarul utilizatorilor zonei
La Terenuri și modalitatea prin care aceștia se raportează la spațiu.
Pe baza dorințelor locuitorilor descoperite prin cartare am organizat
un atelier de urbanism participativ, în cadrul căruia o echipă interdisciplinară
formată din tineri profesioniști și studenți din domeniile mai sus amintite au
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who developed a planning strategy for the design of a temporary park, called
PlayMănăștur. The proposed strategy went beyond designing urban furniture
pieces which would satisfy the needs named by the residents; while building
on these needs and incorporating the conclusions of the team, it proposed unusual ways in which urban design can bring together the groups and communities in the area through form, location and provoked situations. Thus came
to be the Stage and the Amphitheathre, which tried to break the artists-public
binomial by promoting the local culture: those who watch the show become
those who create it. The same applies to the Neighbours’ Arena, an octagonal
bench which creates a concentric space and encourages the neighbours to
socialise.
A valuable tool which managed to draw the residents’ attention and
to make them react to the status of the space they used in their spare time was
the Participatory Scale Model – a 1:100 model of the La Terenuri area, consisting of a satellite capture on which we placed the objects and installations
proposed. Thus we created a very accessible interface that we placed in various
busy spots in the city; it managed to draw the attention of the passers-by
and to make them react. This method of interaction with the users is a good
pretext we constantly use to stir debates concerning various issues confronting the neighbourhood, as well as to discover potential local actors willing to
assume responsibility for the issues identified.
Another important tool are the cultural events we initiated in the
area, which have taken place regularly in the past three years of existence of
the project (The Days of the Neighbourhood, The Autumn Festival, Manhattanshtur Fest, local talent competitions). These aimed to bring together
the groups and communities which use the area and to provide them with
a chance to interact, to cooperate and to debate the daily problems of the
neighbourhood. Also, “La Terenuri” was a project of significance for the city
as a whole, because it drew attention to the importance of decentralizing the
events which overload spaces such as the central square or the central park.
The promotion of local culture, coming from the communities themselves
(music bands or troupes of actors, DJs or circles from nearby schools) is able
to save the neglected spaces located in the dormitory suburbs of the city. Thus,
new spaces open inside the neighbourhoods, the access to culture and education is facilitated, and the pressure exerted on the central parts of the city by
the multitude of events is diminished.
Impact: creating a sustainable planning alternative based on the local
needs
The impact of “La Terenuri – Common Space in Mănăștur” project is visible at
three levels: the area’s residents and users, the young professionals’ approach
to the public space and the manner in which the local authorities related to
such initiatives.
First of all, the local groups and communities benefit directly from
the project activities; they react and interact between themselves, growing
more aware of the value of a commonly used green area. A good indicator
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încercat să răspundă și să gândească o strategie de planificare pentru designul
unui parc temporar denumit PlayMănăștur. Strategia propusă nu se oprea
doar la conceperea unor obiecte de mobilier urban care să răspundă nevoilor identificate de locuitori, ci, pornind de la aceste nevoi și suprapunând
concluziile echipei, propunea modalități inedite prin care designul urban
poate coaliza grupurile și comunitățile zonei prin formă, amplasare și situații
provocate. Astfel, au luat naștere Scena și Amfiteatrul care încearcă să spargă
binomul artiști-public prin promovarea culturii locale: cei care urmăresc
spectacolul devin cei care îl creează. Sau Arena Vecinilor, o bancă octogonală
care creează un spațiu concentric și suscită la socializarea dintre vecini.
Un instrument valoros, care a reușit să capteze atenția locuitorilor și
să îi facă să reacționeze la statusul spațiului pe care îl folosesc în timpul liber,
este Macheta Participativă – un model la scară 1:100 a zonei La Terenuri care
constă dintr-o captură din satelit pe care am așezat obiectele și instalațiile
propuse de noi. În acest fel am creat o interfață ușor de citit care, amplasată
în diverse locuri aglomerate din cartier, atrăgea atenția și provoca reacții ale
trecatorilor. Această modalitate de interacțiune cu utilizatorii este un pretext
bun pe care îl folosim constant pentru a isca dezbateri pe diverse probleme
ale cartierului, dar și pentru a descoperi potențiali actori în zonă care se pot
responsabiliza în problemele identificate.
Un alt instrument important sunt evenimentele culturale pe care
le-am inițiat în zonă și care au devenit constante de-a lungul celor 3 ani de
desfășurare a proiectului (Zilele Cartierului, Festivalul Toamnei, Manhattanshtur Fest, concursuri de talente locale). Acestea au avut scopul de a strânge
împreună grupurile și comunitățile care folosesc zona și a le oferi ocazia să
interacționeze, să conlucreze și să dezbată împreună problemele de zi cu zi ale
cartierului. De asemenea, la nivelul orașului, proiectul „La Terenuri” a atras
atenția asupra importanței descentralizării evenimentelor care
suprapopulează spații precum piața centrală sau parcul central. Promovarea
culturii locale venită dinspre comunități (trupe de muzică sau teatru, DJ sau
cercuri de la școlile vecine) poate salva spații neglijate aflate în cartiere-dormitor ale orașului. În felul acesta se deschid noi spații comune în interiorul
cartierelor, accesul la cultură și educație alternativă devine mai facil, iar densitatea evenimentelor centrale se depresurizează.
Impactul: crearea unei alternative sustenabile de planificare pornind
de la nevoi locale
Impactul proiectului „La Terenuri – Spațiu Comun în Mănăștur” poate fi
identificat pe trei paliere: unul al locuitorilor și utilizatorilor zonei, unul care
ține de modul de lucru al tinerilor profesioniști cu spațiul public și un al
treilea palier care ține de raportarea autorităților locale la astfel de inițiative.
În primul rând grupurile și comunitățile locale beneficiază direct de activitățile proiectului, răspund și interacționează între ei, devenind mai conștienți
de valoarea unui spațiu verde folosit în comun. Un indicator care arată impactul în zonă poate fi urmărirea vandalizării obiectelor pe care le-am produs
de-a lungul proiectului. Dacă obiectele din primul an au fost vandalizate încă
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of the impact produced on an area is the vandalisation of the objects produced by us throughout a project. While the objects created during the first
year were vandalized from the very first days, as we improved the design and
resorted to direct communication with the users, involving them in the design
and manufacture of such objects, the urban furniture began to be assumed,
used and even looked after by the residents.
For young professionals from various fields (architecture, landscape
architecture, social anthropology), projects such as “La Terenuri” provide
them with fresh opportunities to practice the profession on a market that is
either stagnant or monopolized by large corporations. The approach to urbanism or architecture projects itself is undergoing significant changes, due to
transdisciplinarity. Top-down planning is beginning to lose ground owing to
its autism to the spatial and social context of the intervention sites, as well as
to its inability to satisfy anything but the interests of the private capital.
The local authorities are partners in the “La Terenuri” project because a real change is impossible without involving all the decision-makers.
The impact on the authorities refers rather to how they perceive the organisation of such events in the neighbourhoods than to their assuming the role of
culture as a catalyst of marginal spaces.
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din primele zile, pe măsură ce îmbunătățeam designul și apelam la o comunicare directă cu utilizatorii, implicându-i în conceperea și construcția lor,
mobilierul urban a început să fie asumat, folosit și chiar îngrijit de localnici.
Tinerii profesioniști din diferite domenii (arhitectură, peisagistică, socioantropologie) găsesc în proiectele de tipul La Terenuri noi modalități de exercitare a profesiei într-o piață care stagnează sau care este acaparată de marile
companii. Modul de abordare a proiectelor de urbanism sau de arhitectură în
sine este în plină mutație datorită modului transdisciplinar de lucru. Vremea
planificării exclusiv de sus în jos incepe să piardă teren datorită autismului la
contextul spațial și social al zonelor de intervenție și din pricina faptului că
această planificare tinde să răspundă doar mecanismelor capitalului privat.
Autoritățile locale sunt partenere în proiectul La Terenuri pentru că este
imposibilă o schimbare reală fără implicarea tuturor factorilor de decizie.
Impactul asupra autorităților este mai degrabă asupra modului cum acestea
percep organizarea evenimentelor în cartiere și nu neapărat asupra asumării
rolului culturii drept catalizator al spațiilor marginale.

Fotografii / Photos
Pan Ioan
Photography ©
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NICOLETA CHIRIŢĂ / CeRe, BUCUREŞTI

1 În 2014, CeRe a
acționat în instanță
Primăria Sectorului
5 pentru că a refuzat să facă public
bugetul local.
2 În 2012, primarul
Sorin Oprescu a
interzis accesul cetățenilor în sala de
consiliu, invocând
lipsa de spațiu.
CeRe a demarat
atunci o campanie
de transparentizare
a Primăriei Capitalei și a Consiliului
General. Mai multe
detalii pe www.
nuasteptasupereroi.ro
3 Mai multe
detalii pe www.
nuasteptasupereroi.ro
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CeRe: DEMOCRAŢIE
LA FIRUL IERBII

CeRe: GRASSROOTS
DEMOCRACY

DE LA INDIVID LA GRUP ŞI
ACŢIUNE COLECTIVĂ

FROM THE INDIVIDUAL TO
THE GROUP AND TO
COLLECTIVE ACTION

Fondat în 2006 ca centru de resurse,
CeRe și-a propus să lucreze atât cu
organizații neguvernamentale pentru a le crește capacitatea de
advocacy, cât și cu administrația
pentru a îi furniza metode de consultare inovative care să implice publicul în procesul decizional. După
câteva încercări de a colabora cu
instituții publice, CeRe a realizat că
ușile administrației nu se deschid de
bunăvoie. Inițierea de către autorități
a unor consultări autentice cu actorii
interesați și luarea unor decizii
informate, în acord cu prioritățile
și nevoile reale ale acestora, este
o practică rar întâlnită. De multe
ori, autoritățile publice nu respectă
cadrul legal care asigură accesul la
informații de interes public și transparența decizională, iar atunci când
o fac, sunt atente la formă și mai
puțin la spiritul legilor care încurajează participarea efectivă a cetățenilor la luarea deciziilor. În contextul
în care încă mai există primării care
țin bugetul local sub cheie1, primari
care refuză accesul cetățenilor în
sălile de consiliu2 sau consilieri locali ale căror date de contact nu sunt
disponibile3, participarea publică

When it was established in 2006 as
a resource centre, CeRe planned to
work both with non-governmental
organizations in order to enhance
their advocacy capacity, and with
the administration with a view to
providing the latter with innovative
consulting methods that would
involve the public in the decision-making process. After several
attempts at working together with
the public institutions, CeRe realised
that the doors of the administration
would not open willingly. It is fairly
rare practice for the authorities to
initiate genuine consultations with
the actors concerned and to make
informed decisions in accordance
with the latter’s priorities and real
needs. More often than not, public authorities fail to comply with
the legal framework guaranteeing
people the access to public interest
information and a transparent decision-making process; when they do
comply, they pay more attention to
the formal aspects and less attention to the spirit of the laws which
encourage the actual participation of
the citizens in decision-making. As
long as some town halls continue to
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keep the local budget confidential1, as long as there still are mayors who deny
citizens access to the local council rooms2 or local councillors whose contact data are not available3, public participation remains just another empty
phrase.
Over the years, the NGOs have constantly pointed to these issues: the
lack of transparency, the controversial decisions made behind closed doors or
the unjustified expenditure from the public budget. However, these actions
were often left without consequences. The non-governmental organisations’
capacity to influence how institutions work remains low because of their weak
insertion in the community, as a consequence of which they fail to win the
public support necessary to trigger the desired changes. In this context, after
three years of activity, CeRe has understood that what is needed is to exert
pressure on the authorities from the bottom up, from the grassroots, in order
to force them to become more open. Thus, at the end of 2009, CeRe initiated
the first project of community organisation4 in several districts of Bucharest. Our intention was to take the general discontent of ordinary Bucharest
residents towards how the city is run and turn it into action. And not just any
kind of action, but collective, concerted and strategic action. To that end, we
needed that people united around a number of common issues and interest,
that they spoke with one voice and convinced the decision-makers to take
their opinions into consideration. The philosophy of community organisation,
which would underpin our entire activity in the years to come, builds upon
the premise that together people have more power and are received more easily at that table where the decisions concerning them are made. The process
implies a transfer of power from those holding it as a monopoly – politicians,
corporations – to those who are devoid of it – in most cases, marginalized
groups excluded from the negotiation table, with no access to information. In
Bucharest, ordinary citizens appeared to be completely devoid of power before
an opaque administration and sceptical about their voice counting before the
elected5. In addition to the mistrust in the democratic process itself, social
mistrust6 causes the largest part of Romanians to act on their own in order
to solve their problems, although these problems affect an entire community. People would rather take individual steps or sign an online petition than
knock on thei neighbours’ door and solve it together. Thus, the degree of
affiliation to associations is really low; compared with other European states,
few Romanians are members in civic or professional associations7.
Through the community organisation project we have set out to put
an end to this state of affairs, to bring people together and support them in
the process of formation of district organisations capable of influencing the
decision-making locally. With this goal in mind we began our activity in 2009,
in two Bucharest districts, namely Lacul Tei and the Favorit area in the Drumul Taberei district. We started by identifying the needs, but especially the
people willing to get involved. We knocked on hundreds of doors8 and spoke
with dozens of people to learn about the problems they encountered in those
areas and whether they acted or would be willing to act in any way to solve
them. In the following months we brought the people concerned together and

1 În 2014, CeRe a
acționat în instanță
Primăria Sectorului
5 pentru că a refuzat să facă public
bugetul local.
2 În 2012, primarul
Sorin Oprescu a
interzis accesul cetățenilor în sala de
consiliu, invocând
lipsa de spațiu.
CeRe a demarat
atunci o campanie
de transparentizare
a Primăriei Capitalei și a Consiliului
General. Mai multe
detalii pe www.
nuasteptasupereroi.ro
3 Mai multe
detalii pe www.
nuasteptasupereroi.ro
4 Community
organisation
was born and
developed in the
United States of
America, in the
early XXth century.
Historically, it
has been closely
linked to the fight
against social,
economic, racial
and gender-based
inequalities.
5 In a national
survey contracted
by CeRe in 2012,
the respondents
noted, on a scale
from 1 to 10, with
4.5 the possibility
to express their
opinions before
the representatives
of the local public
administration
and with 2.6 the
posibility to speak
to the local parlamentaries. Regarding
the importance
ascribed by these
representatives
to the opinions
coming from the
ordinary citizens,
such is assessed,
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4 Organizarea
comunitară s-a
născut și s-a
dezvoltat în SUA la
începutul secolului
XX. Istoric vorbind
este strâns legată
de lupta împotriva
inegalităților
sociale, economice,
rasiale și de gen.
5 Într-un sondaj
național contractat
de CeRe în 2012,
respondenţii au
notat, pe o scală
de la 1 la 10, cu 4,5
posibilitatea de
a-și spune părerile
reprezentanților
administrației
publice locale și cu
2,6 pe cea de a se
adresa parlamentarilor din colegiu.
În ce priveşte
importanţa acordată de către aceşti
reprezentanţi opiniilor venite de la
oamenii obişnuiţi,
ea este evaluată,
pe aceeaşi scală, cu
3,2 pentru aleşii locali şi cu 1,7 pentru
parlamentari
6 Conform unui
studiu CeRe efectuat în septembrie-august 2013,
la întrebarea „cât
de multă încredere
aveţi în oamenii pe
care îi întâlniţi pe
stradă?”, doar 1%
au răspuns „foarte
multă” şi „multă”
doar 18%
7 „Alături de alte
7 state membre
UE, România
marchează unele
dintre cele mai
scăzute ponderi
în ceea ce priveşte
persoanele care
fac parte dintr-o
organizaţie neguvernamentală sau
dintr-o asociaţie
profesională (34%), fiind urmată
de un procent

216

rămâne o sintagmă goală de conținut.
De-a lungul anilor, ONG-urile au semnalat aceste derapaje: lipsa
de transparență, deciziile controversate luate cu ușile închise sau cheltuielile
nejustificate din bugetele publice. De multe ori însă, fără rezultat. Capacitatea
organizațiilor neguvernamentale de a influența modul în care funcționează
instituțiile rămâne redusă în condițiile în care acestea nu sunt bine înrădăcinate în comunitate și nu reușesc să atragă sprijinul public necesar pentru
a produce schimbările pe care le doresc. În acext context, după trei ani de
activitate, CeRe a înțeles că este nevoie de presiune de jos în sus, de la firul
ierbii, pentru a forța deschiderea autorităților. Astfel, la sfârșitul anului 2009,
CeRe a demarat primul proiect de organizare comunitară4 în mai multe
cartiere din București. Ne-am propus atunci să tranformăm nemulțumirea
generalizată a bucureșteanului de rând față de modul în care este administrat
orașul, în acțiune. Și nu orice fel de acțiune, ci colectivă, concertată, strategică.
Pentru aceasta, era nevoie ca oamenii să se unească în jurul unor probleme și
interese comune, să vorbească pe o singură voce și să convingă decidenții să
țină cont de cererile lor. Organizarea comunitară, filosofia pe care ne-am bazat
activitatea în anii care au urmat, pleacă de la premisa că împreună oamenii
pot avea mai multă putere pentru a ajunge la masa la care se iau deciziile
care îi privesc. Procesul presupune un transfer de putere de la cei care dețin
monopolul ei - politicieni, corporații -la cei care sunt lipsiți de ea - de cele mai
multe ori grupuri marginalizate, excluse de la masa negocierilor, fără acces la
informații. În București, cetățeanul de rând părea lipsit de putere în fața unei
administrații opace și sceptic că vocea lui ar conta în fața aleșilor5. Pe lângă
neîncrederea în procesul democratic propriu-zis, neîncrederea socială6 face
ca mare parte dintre români să prefere să acționeze pe cont propriu pentru a
rezolva o problemă, deși ea afectează o comunitate întreagă. Oamenii preferă
să facă demersuri individuale sau să semneze o petiție online, decât să bată la
ușa vecinilor pentru a acționa împreună. Nivelul de asociativitate este astfel
foarte scăzut – comparativ cu alte state europene, puțini români sunt membri
în asociații civice sau profesionale7.
Prin proiectul de organizare comunitară ne-am propus să răsturnăm
această stare de fapt, să aducem împreună oamenii și să îi sprijinim în formarea unor organizații de cartier capabile să influențeze procesul decizional
la nivel local. Cu acest deziderat am pornit la drum în 2009 în două zone din
București – cartierul Lacul Tei și zona Favorit din cartierul Drumul Taberei.
A urmat un proces de identificare de nevoi, dar mai ales de oameni dispuși să
se implice: am bătut la sute de uși8 și am discutat cu zeci de persoane pentru a
afla care sunt problemele cu care se confruntă în zonele respective și dacă au
acționat sau ar fi dispuși să acționeze în vreun fel pentru a le rezolva. În următoarele luni, i-am adus pe oamenii interesați împreună și i-am ajutat să prioritizeze problemele, să găsească soluții la acestea și să identifice autoritățile
responsabile care ar putea să le pună în practică. Pe lângă asistența oferită în
derularea campaniilor de advocacy, am investit în formarea grupurilor de
inițiativă – de la crearea unei identități, a unei misiuni și viziuni comune până
la creșterea sentimentului de apartenență la grup. În anul următor, am repetat

CeRe

helped them prioritize their problems, find solutions to them and identify the
responsible authorities which might put them into practice. In addition to
the assistance provided in carrying out the advocacy campaigns, we invested
in the establishment of initiative groups: from creating an identity, a shared
mission and vision, to intensifying the feeling of affiliation to a group. In the
following year we repeated the process in other four districts in Bucharest.
While 2010 witnessed the establishment of the first of such civic
initiative groups (Favorit and Lacul Tei), right now there are more than 20
community groups in Bucharest that are actively operating to change the way
in which the city is managed. Some of them were established with the help
of CeRe; others came together spontaneously, as a result of urgent problems arising, such as when the public authorities posed threats to the green
areas of Bucharest.9 The initiative groups originally formed in the project
of community organisation served as a model and inspiration and showed,
in a climate full of mistrust and scepticism, that things can change. Many of
these groups were able to influence public decisions, to stop the construction
of illegal buildings, to persuade the authorities to invest in parks, infrastructure or community centres. In short, they managed to become actors worthy
to be taken into consideration by politicians and the administration. At the
same time, in the districts where they are active, certain groups have created
opportunities for people to meet and work together by organizing community events10 or publishing district newspapers11. Gradually, the phrase “civic
group” has come to be increasingly used by those Bucharest residents desirous
to get involved in the life of the city. Wishing to take advantage of this rise
in the number of civic groups, CeRe has created a framework, i.e. a citizens’
initiative fair, in 2014 și 2015, on the occasion of which 14 of such groups met
for the first time, got to know one another better and decided to support one
another. Since these civic groups can speak with a more authoritative voice on
behalf of the city when they act together, CeRe has decided to support in the
future the establishment of a network of civic groups, so that they can have
their common priorities put on the agenda of the authorities.
CeRe:The Resource Center for Public Participation is an organisation encouraging citizens and NGOs to speak up before the public authorities, to take a
stand and to get involved in the making of those decisions which directly impact
them or the communities they represent.

on the same
scale, with 3.2 for
the local elected
representatives
and with 1.7 for
the members of
parliament.
6 To the question
“How much do you
trust the people
you encounter
in the street?”,
included in a CeRe
survey conducted
in September-August 2013, only 1%
answered “I trust
them totally”, while
18% answered “I
trust them a lot”.
7 “Along with
other 7 EU member
states, Romania
has one of the
lowest percentages
of persons who
are members of a
non-governmental organisation
or professional
association (3-4%);
it is immediately
surpassed by Lithuania, with 5%’’
8 For more
information about
this early stage of
the community
organisation
process, please see
„Nu vând furculițe
la preț redus –
pagini din jurnalul
unui organizator
comunitar’’ (I
don’t sell forks at a
discount – pages
from the journal
of a community
organiser) – www.
ce-re.ro/upload/
Jurnal_OC_Furculite.pdf
9 The groups Save
Tineretului Park,
Friends of IOR Park
or Floreasca are
several examples in
this respect.
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de 5% atins de
Lituania’’
8 Mai multe
detalii despre
această primă
etapă a procesului
de organizare
comunitară în
„’Nu vând furculițe
la preț redus –
pagini din jurnalul
unui organizator
comunitar’’ – www.
ce-re.ro/upload/
Jurnal_OC_Furculite.pdf
9 Grupurile Salvați
Parcul Tineretului,
Prietenii Parcului
IOR sau Floreasca
sunt câteva exemple în acest sens.
10 În ultimii ani,
evenimente ca
Ziua Cartierului,
expoziții de
fotografii vechi din
cartier sau cafenele
publice (world
café) au avut loc în
Favorit, Lacul Tei,
Cotroceni, Prelungirea Ghencea,
Floreasca.
11 Foaia de Tei www.laculteiinfo.
wordpress.com
și Cetățenește-te
- www.cetatenestete.wordpress.com

Foto / Photo
Vlad Cătună
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acest proces în alte patru cartiere din București.
Dacă în 2010 se nășteau astfel primele grupuri de inițiativă civică
(Favorit și Lacul Tei), în acest moment, peste 20 de grupuri comunitare activează în București pentru a schimba modul în care este administrat orașul.
O parte dintre ele s-au format cu sprijinul CeRe, altele s-au coagulat spontan
în jurul unor probleme stringente, mai ales atunci când autoritățile publice au
atentat la spațiul verde al bucureștenilor9. Grupurile de inițiativă formate
inițial în proiectul de organizare comunitară au servit drept model și inspirație și au arătat, într-un climat plin de neîncredere și scepticism, că lucrurile se pot schimba. Multe dintre aceste grupuri au reușit să influențeze decizii
publice, să oprească construcția unor clădiri ilegale, să convingă autoritățile
să investească în parcuri, infrastructură sau centre comunitare. Pe scurt, au
reușit să devină actori demni de luat în calcul de către politicieni și administrație. În același timp, în cartierele în care activează, unele dintre grupuri
au creat oportunități pentru ca oamenii să se cunoască și să colaboreze prin
organizarea de evenimente comunitare10 sau publicarea de ziare de cartier11.
Pas cu pas, sintagma de „’grup civic” a început să își facă loc în vocabularul
bucureștenilor care își doresc să se implice în viața orașului. Profitând de
această creștere a numărului de grupuri civice, CeRe a creat cadrul – un târg
de inițiative cetățenești, în 2014 și 2015 – prin care 14 dintre acestea s-au
reunit pentru prima dată, s-au cunoscut mai bine și au decis să se sprijine
reciproc. Și pentru că împreună aceste grupuri civice pot reprezenta o voce
puternică la nivel de oraș, CeRe și-a propus să sprijine în viitor formarea unei
rețele a grupurilor civice, pentru a pune pe agenda autorităților prioritățile
comune ale acestora.
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică este organizația care
încurajează cetățenii și ONG-urile să aibă o voce puternică în fața autorităților
publice, să ia atitudine și să se implice în decizii cu impact direct asupra lor sau
asupra comunităților pe care le reprezintă.

CeRe

10 In recent years,
events such as
The District Day,
exhibitions of old
photographs taken
in the district or
public cafés (world
café) have taken
place in Favorit, Lacul Tei, Cotroceni,
Prelungirea Ghencea, Floreasca.
11 Foaia de Tei www.laculteiinfo.
wordpress.com
and Cetățenește-te
- www.cetatenestete.wordpress.com
Foto / Photo
Vlad Cătună
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Dorin Moldoveanu
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Echipa proiectului „Spaţii Urbane în Acţiune”
Miruna Tîrcă – manager proiect
Miruna este președintă a Asociației Komunitas, un laborator interdisciplinar socio-antropologic și educațional, înfiinţat
în anul 2006, în care se folosesc metode inovative de educație non-formală, cercetare socio-antropologică și activare
urbană. Miruna are la bază studii de filologie, etnologie, antropologie socială, dezvoltare comunitară și experiență în
următoarele domenii: management de proiecte interdisciplinare, educație non-formală, cercetare socio-antropologică.
Miruna a pus bazele unora dintre primele proiecte de educație urbană și educație prin film documentar din România,
adresate tinerilor din școli și licee.
Anca Tîrcă – manager proiect (din luna martie 2015)
Specialist în educație cu certificare și experiență în dezvoltarea resurselor umane, designul, implementarea și evaluarea de proiecte. Team leader în proiecte complexe cu finanțare internațională implementate de instituții din țară și
străinătate și companii private. Trainer certificat național/ internațional în domeniul managementului educațional,
dezvoltării gândirii critice, educației pentru democrație, învățării active etc. A elaborat numeroase curricula, module
de formare, studii și analize și a scris un număr semnificativ de cărți pe teme de educație. Susține conferințe, ateliere de
formare și prezentări și este blogger la www.ancatirca.blogspot.ro
Silviu Marcu – asistent proiect
Membru fondator al Asociatiei S.E.G.M.E.N.T, care lucrează cu tineri din centre de plasament, şi colaborator al Asociaţiei Komunitas. Silviu a lucrat timp de un an la Fundaţia Parada ca antrenor de fotbal pentru copii aflaţi în situaţii de
risc (copii din centre de plasament, copii care locuiesc pe stradă, copii din familii cu o situaţie precară, etc). În prezent
derulează proiecte de tineret în cadrul Asociatiei SEGMENT.
Alex Axinte, Cristi Borcan (studioBASAR) – coordonatori arhitectură şi urbanism
studioBASAR a fost înfiinţat în 2006 de Alex Axinte şi Cristi Borcan atât ca un birou de arhitectură, cât şi ca o practică
a spaţiului public. Preocupaţi de dinamica culturii urbane contemporane şi de degradarea spaţiului public, proiectele
studioBASAR diferă de la intervenţii în spaţiul public, cercetari urbane, ateliere de educaţie non-formală, până la concursuri şi diferite tipologii de clădiri rezidenţiale şi publice. În 2010 au obţinut premiul secţiunii Carte de Arhitectură
la Anuala Bucureşti pentru publicaţia „Evacuarea Fantomei. Arhitecturi ale Supravieţuirii”, iar în 2014 „Baia Publică” a
fost proiect finalist la “European Public Space of the Year Award”. www.studiobasar.ro
Vlad Cătună – coordonator cercetare urbana
Lucrează în sectorul neguvernamental din 2010, colaborând cu diverse organizaţii în proiecte de cercetare, antropologie
vizuală, dezvoltare şi organizare comunitară. Printre asociaţiile si fundaţiile cu care a colaborat: Asociaţia pentru Tranziţie Urbană (A.T.U.), Asociaţia Komunitas, Asociaţia Culturală Make a Point, Asociaţia Vira, Fundaţia Parteneri pentru
Dezvoltare Locală (F.P.D.L.). Din 2014 lucrează ca organizator comunitar la Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe) ajutând oamenii să se organizeze şi să acţioneze împreună pentru un interes comun. Vlad a absolvit cursurile Facultăţii de Sociologie din cadrul Universităţii Bucureşti, şi un masterat în antropologie şi dezvoltare comunitară.
Roxana Popescu – PR şi comunicare
A absolvit Facultatea de Arhitectură din cadrul Universităţii Spiru Haret, iar acum este arhitect stagiar la biroul de
proiectare BBM-Grup şi este implicată în proiecte de educaţie nonformală în colaborare cu Asociaţia Komunitas din
2013.
Sabina Lefter – trainer educatie non-formală (animaţie socio-educativă / educaţie vizuală)
A absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, iar acum urmează un master de Pedagogii Alternative şi Artă
Teatrală în Educaţie. Lucrează în proiecte de educaţie nonformală de 5 ani, ca voluntar și colaborator al Asociaţiei
Komunitas. De asemenea, în ultimii 4 ani a pregătit activităţi educative pentru copii cu varste între 7 şi 10 ani în cadrul
Ogranizaţiei Naţionale Cercetaşii României. În timp a urmat cursuri de socio-animaţie, pedagogie şi a învăţat cât de
importantă este calitatea si planificarea procesului educativ şi urmărirea unor obiective concrete.
Andreea Lipan – trainer educatie non-formală (urbanism şi intervenţii urbane)
Andreea este absolventă a Facultatii de Urbanism din cadrul Universitatii de Arhitectura şi Urbanism “Ion Mincu”,
Bucureşti, în perioada 2005-2008. În perioada 2008 – 2010 a urmat Masterul “Management urban pentru oraşe competitive” în cadrul Universitatii de Arhitectura şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti.
Paula Niţă – organizator de evenimente
Din 2011 Project Manager in Artwe. Din 2014 event planner la Casa de pe Chei. Specializare in marketing, masterat in
publicitate si 6 ani de voluntariat. Hands-on. Mindset optimist. Colectie de zambete. Making things happen.
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“Urban Spaces in Action” team
Miruna Tîrcă – project manager
President of Komunitas Association, an interdisciplinary, socio-anthropological and educational laboratory founded
in 2006, where innovative methods of non-formal education, socio-anthropological research and urban activation are
used. Miruna’s studies are in the field of philology, ethnology, social anthropology & community development and she
has experience in the following areas: management of interdisciplinary projects, non-formal education, and socio-anthropological research. Miruna initiated some of the first projects of urban education and education through documentary in Romania, for pupils from schools and colleges.
Anca Tîrcă – project manager (since March 2015)
Certified educational specialist, with experience in developing the human resources, the design, implementation
and evaluation of projects. Team leader in complex projects with international financing, implemented by local and
international institutions, or private companies. National and international certified trainer in the field of educational
management, development of critical thinking, education for democracy, active learning, etc. She developed numerous
curricula, development modules, studies and analyses, and she published a considerable number of books on educational themes. She lectures, coordinates development workshops, and she is also a blogger at www.ancatirca.blogspot.ro
Silviu Marcu – project assistant
Founding member of S.E.G.M.E.N.T Association, who works with youth in foster care, and also a Komunitas Association collaborator. Silviu worked for a year at Parada Foundation as a soccer coach for children at risk (children in foster
care, children living on the street, children from families with a precarious situation etc). Currently, he develops youth
projects within the Association SEGMENT.
Alex Axinte, Cristi Borcan (studioBASAR) – architecture and urbanism coordinators
studioBASAR was established in 2006 by Alex Axinte and Cristi Borcan, both as an architectural studio and a public
space practice. Preoccupied with the dynamics of contemporary urban culture and by the degradation of the public
space, studioBASAR’s projects range from public space interventions, urban research, educational workshops, to competitions and different typologies of residential and public buildings. In 2010 they won the prize for Best Architecture
Book within the Bucharest Annual for the publication “Evicting the Ghost. Architectures of Survival” and in 2014 the
“Public Bath” was a finalist project for the “European Public Space of the Year Award”. www.studiobasar.ro
Vlad Cătună – urban research coordinator
Works in the non-governmental sector since 2010, collaborating with several organizations in projects of research,
visual anthropology, community developing and organization. Among the associations and foundation he collaborated with: Association for Urban Transition (A.T.U), Komunitas Association, Make a Point Cultural Association, Vira
Association, Partners for Local Development Foundation (F.P.D.L.). Since 2014 he is working as community organizer
at Center for Resources for Public Participation (CeRe) helping people to organize and act together for a common goal.
Vlad has graduated the Sociology Faculty within the University of Bucharest, and has a master degree in anthropology
and community development.
Roxana Popescu – PR and communication
She graduated the Architecture Faculty from Spiru Haret University, and she is currently stagier architect at BBM-Grup
architecture studio; she is involved in non-formal educational projects in collaboration with Komunitas Association
since 2013.
Sabina Lefter – trainer non-formal education (socio-educational animation / visual education)
She graduated Sociology and Social Work College and now she’s doing a master in alternative pedagogies and theatre
in education. She worked in non-formal education projects for five years as a volunteer and collaborator of Komunitas
Association. In the last four years she prepared educational activities for children between age 7 and 10 years inside of
National Organization Romanian Scouts. During this time, she followed socio-animation and pedagogy classes, while
learning how important is the quality and planning of the educational processes and the pursuit of certain targets.
Andreea Lipan – trainer non-formal education (urban planning and urban interventions)
Andreea is a graduate of the Faculty of Urban Planning at the University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu”,
Bucuresti 2005-2008. Between 2008 – 2010 she attended the Master “Urban Management for Competitive Cities” at the
University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu”.
Paula Niţă – event organizer
3 years of experience as a project manager at ArtWe (cultural NGO). One year of event planning at “Casa de pe Chei”
– co-working space. Specialized in marketing, master in advertising and 6 years of volunteering. Hands-on. Optimistic.
Enthusiastic. Making things happen.
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Autori
Nicoleta Chiriţă – lucrează în sectorul neguvernamental din 2009 când s-a alăturat echipei CeRe: Centrul de Resurse
pentru participare publică. Din 2011 coordonează programul de organizare comunitară al CeRe care sprijină formarea de grupuri civice în mai multe cartiere din Bucureşti. Este de asemenea membră în consiliul director al Reţelei
Europene de Organizare Comunitară – ECON, un grup informal de organizaţii din 10 ţări europene care folosesc
organizarea comunitară ca metodă de creştere a participării cetățenilor în viaţa comunităţii şi în deciziile publice care îi
afectează. Nicoleta a absolvit cursurile Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, secţia francofonă
şi un masterat în comunicare politică şi socială la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Ştefan Ghenciulescu - Redactor-șef al revistei “Zeppelin” și co-fondator al “Asociației Zeppelin”, București. Conferențiar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, critic și curator, arhitect practicant. Autor al
cărții “Orașul transparent. Despre limite și locuire în București”, co-autor a 9 cărți și a mai multor expoziții. Cercetări
și acțiuni privind arhitectura contemporană, teritoriul și societatea în post-socialism, Europa de sud-est, spațiul public,
patrimoniul industrial, regenerarea urbană și post-industrială. 11 premii și nominalizări la la Bienala Națională de Arhitectură și Anuala de Arhitectură București, nominalizare la premiile “European Public Space of the Year 2011”.
www.e-zeppelin.ro
Bogdan Iancu - este lector la Departamentul de Sociologie al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative
din București și cercetător la Muzeul Țăranului Român. A participat la cercetări de teren care vizează transformări
postsocialiste ale culturii materiale din mediul domestic urban și rural autohton și efectele sociale ale dezindustrializării
în Oltenia, Delta Dunării și nordul Bucovinei. În prezent participă la un proiect de cercetare interdisciplinară, cu participare internaţională, care investighează reconfigurarea practicilor agricole tradiționale în contextul accesării subvențiilor
prevăzute de Politica Agricolă Comună. Este autor și editor al unor volume de specialitate precum “Dobrogea. Identități
și crize” (coord. Paideia 2009), “Prima mea călătorie în străinătate” (coord. Art. 2010), “Noi culturi. Noi antropologii”
(coord. cu Vintilă Mihăilescu şi Monica Stroe. Humanitas. 2012), “La masă cu oamenii Deltei. O cartografiere a practicilor gastronomice” (coord. cu Monica Stroe. Coresi. 2012), “The Material Culture (Re)Turn in Anthropology: Promises
and Dead-ends” (coord. Humanitas. 2013).
Laura Panait - locuiește si lucrează în Cluj. Este doctor în Filologie și Antropologie urbană la UBB Cluj. A absolvit
Bauhaus Dessau Kolleg VIII, “EU Urbanism”. A organizat numeroase intervenţii artistice în spaţiul public în Cluj, Germania, Polonia, Cehia şi Luxembourg. A participat la cea de-a XII-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia, cu
proiectul „Superbia”. Este membru al asociației Colectiv A (cu sediul în Fabrica de Pensule) și coordonatoare a inițiativei
„La Terenuri - Spațiu Comun în Mănăștur”.
Silviu Medeșan - locuiește și lucrează ca arhitect în Cluj. Este interesat de proiecte multi-disciplinare de intervenţie
în spaţiul public, a coordonat Zilele Arhitecturii în 2009, a participat la Bienala de Arhitectură de la Veneţia 2010 cu
proiectul multimedia ‘FoO0Oo0am’ (parte din expoziția Superbia), iar din 2012 colaborează cu Asociaţia Colectiv A în
cadrul proiectului La Terenuri - Spaţiu Comun în Mănăștur. Actualmente este doctorand la Facultatea de Arhitectură și
Urbanism din Cluj cu teza ”Forma urmează situației - orașul contemporan anticipat de situaționiști”.
Doina Petrescu - este profesor de arhitectură şi design activism la Universitatea din Sheffield. Este de asemenea
co-fondator al atelier d’architecture autogérée. Este editorul cărţii „Altering practices: Feminist politics and poetics of
space” (2007) şi co-editorul cărţilor „Architecture and participation” (2005), „Urban act” (2007), „Agency: Working
with uncertain architectures” (2009) şi „Trans-local-act: Cultural practices within and across” (2010).
Constantin Petcou - este un arhitect din Paris lucrul său situându-se la intersecţia dintre arhitectură, urbanism şi semiotică. A co-editat cărţile „Urban act: A handbook for alternative practice” (2007) şi „Translocal-act: Cultural practices
within and across” (2010). Este co-fondator al atelier d’architecture autogérée (aaa). aaa - lucrează cu „tactici urbane”,
încurajând locuitorii să îşi însuşească şi să autogestioneze spaţii urbane nefolosite, să se angajeze în proiecte nomade şi
reversibile, şi să iniţieze practici „interstiţiale”. aaa a primit Premiul Zumtobel pentru cercetare şi iniţiativă (2012), Premiul European pentru Spaţiu Public Urban şi Premiul „Grand Public des Architecture Contemporaines en Métropole
Parisienne”, ambele în 2010.
Vladimir Us - este un artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști
Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin
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