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În zilele noastre, lumea este 
interconectată, iar gradul de 
mobilitate este fulminant. 
Oameni, bunuri, capital şi 
informaţie, totul este în mişcare 

şi, ca urmare, peste tot în lume, 
indivizi din diferite ramuri ale 
culturii migrează spre oraşe mixte 
şi spre alte vecinătăţi. Realizările 
culturale care ne-au influenţat 
gândirea de secole sunt puse la 
îndoială mai mult ca niciodată. 

În arhitectură şi în urbanistica 
spaţială, timpul opoziţiei politice 
şi al discuţiilor contradictorii 
privind stilul a trecut demult, iar 
emergenţa societăţii informaţionale, 
eroziunea semnificaţiei şi a imaginii 
prin intermediul marketingului, a 
turismului şi a noilor industrii media 
le-au pus acestora capăt. În realitatea 
zilelor noastre, singura funcţionalitate 
a stilului este ca oamenii să fie capabili 
să se alinieze temporar unui grup-ţintă 
consumerist, împotriva altor grupuri-
ţintă.  

Într-un fel anume trăim astăzi 
vremuri interesante, dar cu multe 
provocări. O lume cu resurse 
limitate, cauză a multor conflicte şi 
a deteriorării habitatelor naturale. 
În bătălia pentru câștigarea 
supremaţiei pe piaţă, ies la iveală 
multe monopoluri, nu doar în industria 
resurselor şi în cea farmaceutică, ci 
în special în tehnologia informaţiei. 
De asemenea, există o cantitate 
fără precedent de capital în căutare 
de profit rapid, ceea ce uneori 
îngreunează asigurarea fondurilor 
pentru investiţii pe termen lung. 

Revoluţiile economice, culturale 
şi politice ale ultimilor ani au avut, 
inevitabil, o mare influenţă asupra 
teoriei şi practicii arhitecturii şi 

a planificării urbane. Creşterea 
economiilor non-vestice şi 
prosperitatea, consumerismul şi 
creşterea populaţiei la nivel mondial 
fac ca practica actuală a arhitecturii, 
a planning-ului spaţial şi ingineria, să 
fie greu de susţinut. Nu ne mai putem 
baza ca mediul natural să asigure 
necesităţile unui oraş şi să absoarbă 
reziduurile pentru totdeauna. Ceea ce 
păreau a fi soluţii logice pentru oraşele 
mici într-o lume mare cu resurse 
nelimitate nu mai este valabil într-o 
lume în diminuare, cu populaţie în 
creştere şi prosperă. Este necesar să 
rezolvăm problema metabolismului 
oraşului nostru în chiar interiorul 
regiunilor noastre urbane, nu undeva 
departe.

Având de-a face cu această nouă 
cerinţă, este foarte solicitant pentru 
partea funcţională şi tehnologică a 
arhitecturii şi a planificării spaţiale. 
Faptul că atenţia pentru aceste 
aspecte a lipsit în multe dezbateri 
politice şi culturale, în ultimii 40 
de ani, nu uşurează situaţia. Astăzi, 
planificarea constă în performanţă, 
clădiri inteligente, costul unui ciclu de 
viaţă, cazuri de afaceri multiple, oraşe 
inteligente, comunităţi inteligente şi 
oameni inteligenţi, adică în aproape 
totul, în afară de stil. Temele variază 
pornind de la managementul urban 
al apei, la energie urbană, mobilitate, 
CO2, economie, agricultură, resurse 
urbane, producţia bunurilor, 
informaţie, management al oraşului, 
ocrotirea sănătăţii, cursul comerţului 
urban şi reciclare, educaţie, cultură, 
comunitate şi calitatea urbană a vieţii. 
Pe scurt, acest focus îndreptat spre 
performanţa urbană afectează în fond 
toate aspectele planificării spaţiale, de 
la arhitectură la inginerie,   
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guvernare şi cultură. Însă soluţiile 
inteligente şi tehnologia necesită în 
primul rând societăţi inteligente. Dar 
cum le putem construi? 

Întrebări ca acestea, privind 
construcţia societăţilor, a 
performanţei clădirilor, a oraşelor şi a 
infrastructurilor au primit răspunsuri 
diferite în perioade culturale şi 
circumstanţe diferite.  Cultura 
Harappa, care a inventat sistemele de 
canalizare, împăratul Qin Shi Huangdi 
din China care a construit Marele Zid, 
drumuri naţionale şi o nouă legislaţie, 
Nabucodonosor al II-lea  cu grădinile 
lui suspendate, Filippo Brunelleschi 
în Renaştere, KocaMimar Sinan Ağa 
în secolul al XVI-lea al Imperiului 
Otoman cu moscheele, spitalele, 
podurile şi şcolile, Haussmann în 
secolul al XIX-lea al Parisului şi 
mişcarea Konstruktivist din timpul 
revoluţiei ruseşti, cu toţii au inventat 
noi moduri de planificare spaţială, 
având de-a face cu circumstanţe 
schimbătoare şi societăţi în schimbare 
cu tot cu noua lor infrastructură. 

Astăzi, noile idei de planificare şi 
tehnologii se dezvoltă în contextul aşa-
numitelor oraşe inteligente, oraşe care 
sunt susţinute sau chiar controlate 
de sisteme inteligente. Asemenea 
exemple cunoscute sunt Masdar în 

Abu Dhabi şi Songdo în Coreea de 
Sud, însă predecesorii la scară mică 
sunt sistemele de management ale 
hotelurilor şi spitalelor, comunităţile 
rezidenţiale, sistemele de spionaj, 
instrumentele de marketing şi 
maşinile blindate. Există un număr 
infinit de posibilităţi de a aplica o 
nouă tehnologie, dar introducerea 
tehnologiei informaţiei, specifică 
oraşelor inteligente, ca sisteme 
integrale de management, generează 
de asemenea multe întrebări noi. Cum 
implementăm aceste tehnologii pentru 
a le face să funcţioneze într-un mod 
optim? Cum prevenim monopolizarea 
informaţiei? Cum garantăm pieţe 
transparente pentru toate fluxurile 
urbane? Care dintre culturi sunt 
potrivite pentru ca oraşele să presteze 
corespunzător sub astfel de sisteme 
de management? Cum este creată şi 
păstrată această cultură? Cum rămâne 
cu diversitatea şi intimitatea? Ce 
fel de reprezentări şi simboluri sunt 
necesare, cine are controlul? Chiar 
avem nevoie de soluţii automatizate 
şi de roboţi? Cum putem folosi 
tehnologia inteligentă pentru a deveni 
noi înşine inteligenţi şi cum putem 
preveni să nu fim conduşi de maşini? 
Sau cea din urmă întrebare alternativă: 
nu putem îmbunătăţi (cu sau fără 

tehnologie inteligentă) inteligenţa 
nativă a oraşelor, a comunităţilor şi 
a societăţilor existente pentru a ne 
rezolva problemele?

Provocările legate de marile 
schimbări la nivelul societăţii şi 
la nivelul mediului înconjurător 
sunt soluţionate de o combinaţie 
dintre puterea guvernamentală şi 
mijloace de inginerie şi măsurile 
sunt precedate şi însoţite de mişcări 
iconoclastice şi largi distrugeri de 
capital uman şi cultural.  Adeseori, 
multe dintre energiile iconoclastice 
au fost create în timpul unor lungi 
perioade de rezistenţă la schimbări. 
Astăzi, acest aspect ar putea fi 
diferit. Tehnologii mai multe şi mai 
bune sunt, într-adevăr, necesare, dar 
revoluţia informaţiei creează simultan 
ample oportunităţi pentru implicarea 
cetăţenilor inteligenţi dintr-o 
societate cu putere organizaţională. 
În aceste vremuri ne putem adapta 
mult mai uşor noilor condiţii, folosind 
atât capitalul uman şi cultural 
dintr-o societate, cât şi cunoştinţele 
cetăţenilor noştri. O combinaţie între 
o guvernare descendentă, soluţii de 
planificare şi inginerie, amplificate de 
sisteme avansate de suport decizional 
şi auto-organizare ascendentă, 
sprijinite de tehnologia informaţiei, 

va aduce cantitatea necesară de 
inovaţie şi putere de tranziţie.  În 
calitate de specialişti în ingineria 
oraşelor şi a clădirilor, arhitecţii, 
planificatori urbani şi părţi mari ale 
industriei creative pot juca, nu doar 
roluri decisive în pregătirea măsurilor 
ierarhice necesare, ci pot de asemenea 
să combine acestea cu iniţiative de 
proiect şi cantitatea corespunzătoare 
de expertiză şi tehnologie avansată 
necesară pentru tranziţia impusă. Care 
vor fi provocările lor în următorii ani, 
ce fel de inteligenţă vor dezvolta, care 
vor fi principalele lor unelte pentru 
construirea noilor societăţi?

Tehnologizarea societăţii  
şi culturii cu trafic  
şi clădiri publice

Potrivit cifrelor furnizate de 
Organizaţia Naţiunilor Unite, peste 
jumătate din populaţia lumii trăieşte 
în prezent în aglomerări urbane. În 
2025, acest număr se va ridica la un 
procentaj inimaginabil de 70%. Din 
cauza creşterii numărului populaţiei la 
nivel mondial, în doar 15 ani, populaţia 
urbană de astăzi va creşte cu 45%! 
Acest salt fără precedent al populaţiei 
spre oraş este în mare parte influenţat 
din punct de vedere economic: la oraş 
există mai mari şanse de găsire a unui 

loc de muncă. Motivaţiile sociale au şi 
ele un rol: oraşele au un nivel ridicat 
de facilităţi culturale şi recreaţionale 
şi oferă oportunităţi ridicate pentru 
contactul uman. Oraşele facilitează 
interacţiuni atât la nivel economic cât 
şi social, ceea ce le transformă pentru 
mulţi  într-un loc atractiv pentru a se 
stabili. Nu în ultimul rând, mutarea 
la oraş este încurajată de conflictele 
etnice şi culturale din provincie, 

oraşele fiind locuri relativ sigure 
pentru a găsi adăpost şi libertate de 
gândire.  

La timpul potrivit, această migrare 
în masă spre oraş oferă multe avantaje 
tuturor celor implicaţi, dar în multe 
cazuri va isca, în primul rând, frustrare 
şi tensiuni etnice şi culturale. Pentru 
a determina oamenii să ia parte la 
viaţa culturală a unei societăţi, trebuie 
să fie în stare să interacţioneze cu 
alţi oameni şi să îşi găsească un 
partener de viaţă în vecinătate, dar in 
acelaşi timp să aibă acces la facilităţi 
disponibile care să le satisfacă nevoile. 
Astfel sunt create comunităţile. În 
secolele trecute, strada din piaţa 
oraşului cu târgurile şi festivalurile de 
folk anuale oferea cele mai bune ocazii 
pentru acest lucru, însă în oraşele de 
astăzi, aceste locuri sunt dominate 
de cele mai multe ori de trafic, de 
indicatoare de circulaţie şi locuri 
de parcare.  Multe comunităţi sunt 
despărţite unele de altele de artere 
aglomerate de trafic, de bariere de 
sunet şi de treceri nesigure. Evident, 
rutele sigure zilnice între comunităţi 
dispar pe zi ce trece. Singura cale 
sigură de traversare este cu maşina, 
însă pentru mulţi această opţiune este 
prea scumpă şi mulţi alţii sunt prea 
tineri sau prea în vârstă   

Provocările legate 
de marile schimbări 
la nivelul societăţii 

şi la nivelul mediului 
înconjurător sunt 
soluţionate de o 

combinaţie dintre 
puterea guvernamentală 
şi mijloace de inginerie 

şi măsurile sunt 
precedate şi însoţite de 
mişcări iconoclastice 
şi largi distrugeri de 

capital uman şi cultural.  

n Gara din Alkmaar – Olanda, în curs de finalizare în 2015 / foto: 3D Studio Prins n Podul Jan Schaefer, Amsterdam, Olanda, 2001 /  foto: Luuk Kramer
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pentru a conduce. Chiar şi pentru 
cei care pot conduce, se ridică din ce 
în ce mai mult întrebarea dacă vor 
întotdeauna să o facă, însă aceasta ar fi 
mai mult o problemă de ordin cultural.

Creşterea folosirii transportului 
non-motorizat şi diminuarea 
dependenţei de maşinile private, 
chiar dacă sunt maşini fără şofer, este 
una dintre cele mai mari provocări 
pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în 
oraşe. Ambiţiile de a creşte preferinţa 
pentru transportul non-motorizat 
pot fi realizate dacă oraşele îşi 
reconfigurează sistemele de transport 
public în strategii coordonate care 
să îmbunătăţească spaţiul public, 
aleile şi pistele de biciclete şi dacă 
îşi eficientizează modul de folosire 
a suprafeţelor de pământ din jurul 
nodurilor de transport. Acestea sunt 
locurile unde toate modurile de 
transport, cu ajutorul tehnologiei 
informaţiei, pot fi integrate în 
sisteme mobile perfecte, accesibile 
tuturor. În lipsa unor asemenea 
locuri, tehnologiile inteligente 
create să integreze modalităţile 
diferite de trafic şi transport sunt 
sortite eşecului. Soluţiile cu adevărat 
inteligente necesită o strategie care 
îmbunătăţeşte măsurile fizice cu 
tehnologie inteligentă.

Realizarea contactelor actuale 
şi a schimburilor între diferite 
grupuri de populaţie înseamnă 
depăşirea atât a barierelor fizice, cât 
şi a celor psihologice. O problemă 
de accesibilitate este critică: accesul 
pietonal şi cel pe două roţi în zonele 
urbane individuale trebuie drastic 
îmbunătăţit, dacă insulele individuale 
din oraş chiar vor fi ţesute în reţele 
strânse prin rute atractive şi spaţii 
publice. Acolo unde astăzi autostrăzile, 
zonele industriale abandonate şi 
staţiile de triaj pun piedici relaţiilor 
dintre comunităţi, o nouă dezvoltare 
poate juca un rol important în 
integrarea diferitelor grupuri de 
populaţie în oraş, în special atunci 
când vin în paralel cu construirea unor 
conexiuni bune, care să încetinească 
traficul, cu spaţiul public care să 
restricţioneze traficul şi facilităţi 
publice limitate. Extinderea în interior 
şi dezvoltarea în spaţii goale în 
comunităţile deja existente pot avea 
efecte pozitive similare. Concentrarea 
spaţiului rezidenţial, a locurilor de 
muncă, a mersului la cumpărături 
şi a altor facilităţi în jurul unor 
funcţionalităţi precum puncte de trafic 
redus, transport public şi trafic rutier 
pot atrage noi locuitori şi vizitatori, 
care să infuzeze într-o comunitate 

n Complexul de recreaţie, Hofbad Aquatic Centre, Haga, Olanda 2012 / foto: Ronald Tilleman
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deja existentă  o nouă forţă, atracţie şi 
vitalitate. Această dezvoltare în spaţii 
goale amplifică activitatea economică, 
fundaţie a unei largi varietăţi de 
facilităţi, schimb cultural şi calitate a 
vieţii în comunitate.

Prin îmbunătăţirea oraşelor 
în asemenea mod, alte opţiuni ale 
oraşului inteligent pot deveni fezabile 
din punct de vedere financiar: 
generarea energiei colective şi a 
reţelei inteligente, răcire colectivă, 
reciclare a reziduurilor la scară 
mică, management integrat al 
apei, agricultură urbană, un centru 
comunitar cu facilităţi de printare 
3D, sistem integrat de sănătate, 
grădiniţe pentru copii, mini-parcuri 
şi multe altele. Facilităţile publice 
limitate sunt o parte indispensabilă 
în eliminarea barierelor psihologice 
dintre comunităţi, grupuri de 
populaţie şi grupuri de vârstă. Alături 
de spaţii publice atractive, facilităţi 
sportive, teatre, săli de dans, spitale şi 
parcuri, şcoli comunitare şi alte clădiri 
multifuncţionale sunt ideale să preia 
rolul de condensator social. Exemple 
de complexuri combinate de acest 
tip includ şcoli cu centre sportive şi 
sanitare, şcoli cu biblioteci şi centre 
comunitare, bazine de înot cu săli de 
dans şi cluburi de fitness sau chiar 
teatre cu parcuri.  

Coeziunea socială şi calitatea 
vieţii culturale în oraş beneficiază de 
integrarea diferitelor funcţiuni publice 
într-o combinaţie de proiecte posibile, 
pentru a crea facilităţi limitate, 
care pot fi folosite simultan de cât 
mai mulţi oameni diferiţi. Aceasta 
aduce împreună diferite grupuri - 
ţintă  în moduri nerestricţionate , 
deoarece fiecare utilizator vizitează 
un anumit complex cu ţelul său 
specific. Locuitorii permanenţi şi 
alţi vizitatori nu mai rivalizează, 
ci mai degrabă sunt îndemnaţi să 
beneficieze de numeroasele diferite 
opţiuni de întrebuinţare. Un utilizator 
al facilităţilor de fitness va trece 
întâmplător pe lângă bibliotecă sau 
pe lângă muzeu pe drumul spre casă, 
în timp ce un vizitator de la teatru 
ar putea să descopere ofertele de 
cursuri de la centrul comunitar; în altă 
parte, cetăţenii în vârstă se vor aduna 
pentru seara lor săptămânală de bingo. 
Astfel de locuri multifuncţionale 
oferă locatarilor o gamă variată de 
oportunităţi pentru folosirea spaţiului 
în mod dual şi asta menţine facilităţile 
în limite reduse totodată şi din 
perspectivă financiară. 

Privind înapoi în istoria 
arhitecturală, există numeroase 
exemple de clădiri şi spaţii care 

au facilitat integrarea socială şi au 
rezolvat în acelaşi timp probleme de 
inginerie. Acestea iau multe forme în 
multe şi diferite culturi: hala unei pieţe, 
galeria de cumpărături, kasbah-ul, baia 
publică, complexul de temple, biserica, 
teatrul, parcul, staţia şi muzeul. În 
multe dintre aceste spaţii, folosirea 
în comun a străzilor interioare 
şi a spaţiilor de întâlnire oferă 
oportunitatea pentru contactul social şi 
schimbul cultural, dar multe dintre ele 
îngreunează de asemenea traficul sau 
problemele de comerţ, necesarul de 
management al apei sau problemele ce 
ţin de sănătate. În multe culturi, aceste 
facilităţi funcţionează de asemenea, ca 
echivalent al drumului public sau al 
pieţei publice, ca spaţii pentru întâlniri 
spontane, cu toate acele funcţii diferite 
pe care oamenii le revendică. În 
toate exemplele, tipologia clădirilor, 
stilul şi înfăţişarea arhitecturii fac 
referire la exemple anterioare de 
succes ale unor asemenea complexuri, 
intersectate cu diferenţe şi contraste 
culturale. Cu câteva modernizări 
inteligente în eficientizarea energiei 
şi adaptări pentru uzul contemporan 
şi public multicultural, rezultatul 
este o arhitectură care încă poate fi 
inteligentă şi funcţională în realitatea 
zilelor noastre.  n

n Complexul sportiv Sportplaza Mercator, Amsterdam, Olanda 2006 /  foto: Luuk Kramer
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