ESTIMARE IMPACT CONCURS INVENTII URBANE +
BROȘURĂ PROIECTE FINALISTE

scopul statutar +/- : conturarea unei retele de initiative la nivel national

Programul de evenimente +/- a fost demarat la Cluj în 2009 din initiațiva unor tineri arhitecți, membri
fondatori ai asociației +/-. Au fost organizate o serie de activități pe tema generală a orașului (2009) și
a locuirii (2010), parte a proiectului Dezvoltarea direcțiilor de funcționare ale unui centru de arhitectura
în Cluj. In paralel, alte grupuri de actiune s-au pornit în testarea unor contexte locale în Mureș, Brașov,
Reghin, Sibiu.
Extinderea către sud-est a acestui tip de inițiativă a început în 2010 la Galați și nu poate fi decât benefică
unui oraș în care preocuparea pentru spațiile urbane este foarte scăzută. Astfel, a fost demarat un
studiu (finantat prin OUB-UAR) concretizat în câteva materiale ce atrag atenția asupra unor situații
problematice din oraș (vezi www.plusminusgalati.wordpress.com). Proiectul a reprezentat un prim
contact cu administrația locală.
Materialele proiectului au constituit baza documentara pentru un concurs de idei in doua faze lansat la
inceputul acestui an si intitulat Orasul Posibil – episodul Galati 2050, proiect finantat de OAR. Elaborarea
propunerilor in cadrul concursului de inventii urbane [vizuni pentru oras] s-a incheiat printr-o expozitie
cu vot public la Galati. In paralel cu aceasta, autorii proiectelor au fost invitati la Galati pentru a prezenta
proiectele și pentru a cunoaste orasul printr-o serie de experiente urbane ce au constituit premiul. La
eveniment au fost invitati si doi arhitecti elvetieni, cunoscatori ai contextului est european care au discutat
despre pozitia orasului in relatie cu zona sa metropolitana.
Publicul larg și mass-media au fost cele mai receptive medii ale evenimentului, si datorita utilizării unor
tehnici recunoscute de implicare a populației - vot public mediatizat în presă, internet și radio, chestionarea
opiniei direct de către organizatori în cadrul caravanelor cu expozitia in pavilionul mobil.

arh. Ina STOIAN
vicepresedinte plusminus, coordonator proiect Galati
1.07.2011

Tibi Bucsa CJ, Ina Stoian B, Pasztor Istvan CJ, Benedek Istvan CJ

CULISE / INFRASTRUCTURA PROIECT
BUGET: 66 920lei (15 000e)
- STUDIU, ORGANIZARE CONCURS NATIONAL SI ORGANIZARE EVENIMENT FINAL GALATI
- ESTIMAT PARTENERIATE - APARATURA, SALI, VIZITE, MEDIATIZARE, TRADUCERI
FINANTARE OAR - 36 300lei (8 600e)
ECHIPA
1 COORDONATOR GENERAL
2 COORDONATORI ADJUNCTI
1 PERSOANA PROMOVARE
2 COLABORATORI TRADUCERI - PRIETENI, PARINTI
4 VOLUNTARI - ELEVI CLASA A10A LICEU PARTENER
PARTICIPANTI CONCURS: 20 PROIECTE
PROIECTE INTRATE IN FAZA 2: 10 PROIECTE
PROIECTE PREDATE FAZA 2: 9 PROIECTE
PROFIL PARTICIPANTI: ARHITECTI, URBANISTI, GEOGRAFI, ANTROPOLOGI, ARTISTI, REGIZORI, INGINERI
JURIU INVITAT: 3 ARHITECTI, 1 ARTIST, VICEPRIMAR
JURIU FINAL: 3 ARHITECTI (SERBAN POPESCU CRIVEANU, DAN DINOIU, FLORENTINA IUGAN)
COLABORARI - SUSTINATORI
ELABORATORII PUG - NU - MOTIV - CONTRACT CONFIDENTIALITATE CU PRIMARIA (?)
PRIMARIA (VICEPRIMAR) - DA - SUSTINERE PROMOVARE LA CONFERINTA PRESA SI EMISIUNE TV
FILIALA DUNAREA DE JOS - DA - CONDUCEREA - NU - MEMBRII
MASS-MEDIA - DA - INCLUSIV APARITII POST-PROIECT
INSTITUTII INVATAMANT - MEDIU - MOTIV SUPRAPUNERE SFARSIT DE AN SCOLAR
PUBLIC
PE BLOG - 20 000 ACCESARI - 1AN
IN EXPOZITIE - 210 VOTURI, 300 PERSOANE - 6 ZILE
PERIOADA PROIECT- 16 LUNI
INCLUSIV ACCESARE FINANTARI, DOCUMENTARE, CONTACTE LOCALE SI RAPORTARE

asociatii profesionale

ambasade / programe

invitati

media

institutii invatamant primaria

APARITII MASS-MEDIA
international
intersitus.ro//urban-intervention-contest-galati-episode-2050
national
- ziarulnational.com/stiri/La-zi/Arhitectii-isi-testeazinventivitatea
- modernism.ro/2011/03/01/cum-sa-devii-un-tanarinventator/
- slicker.ro/2011/03/02/orasul-posibil-episodul-galati-2050/
- artwe.ro/orasul-posibil-cum-sa-devii-un-tanar-inventator/
- arhitectura-1906.ro/2011/05/orasul-viitorului-galati-2050/
- eurourbanism.ro/articol.php?id=8615
arhitext
din octombrie - platforma online a festivalului Fluente,
La Est - articol Daniela Calciu, Ina Stoian.
arhiforum si oar
- /agora/orasul-actual-introducere-la-orasul-posibil
- /agenda/orasul-posibil-concurs-de-inventii-urbaneepisodul-galati-2050
- /agenda/conferinte-si-dezbateri-publice-cadrul-proiectuluiorasul-posibil-episodul-galati-2050
- oar-dunareadejos.ro/oar-dunarea-de-jos/concursuri/
- oar-bucuresti.ro/anunturi/2011/03/22/c/rezumat concurs_
- oar-iasi.ro/concursuri-oar/2011/05/proiect-cultural-galati
local - tv, radio
- emisiune TV Galati: Orasul Meu - moderator Eugenia
Notarescu - invitati Ina Stoian si viceprimar Nicuosr
Ciumacenco, 14 iunie 2011
- emisiune VOX TV - invitat Sergiu Porumboiu - concluzii ale
proiectului, 29 iunie 2011
- spot radio GL - Opreste-te din visare! Orasul este al tau! George Neamu
locale - adevarul / galati
- /Galati-_Concursul_de_inventii_urbane-Orasul_posibil_
Expozitie-Orasul-Posibil-episodul-Galati
- /Galatenii_sunt_chemati_la_vot-_De_astazi_si_pana_
sambata_seara-puteti_alege_proiectele_propuse_de_arhitecti_
pentru_dezvoltarea_orasului
Sala Paşilor Pierduţi a Palatului Navigaţiei găzduieşte,
în această săptămână, expoziţia Concursului de invenţii
urbane „Oraşul posibil - episodul Galaţi 2050”. Nu mai
puţin de 10 proiecte de dezvoltare ale municipiului
aşteaptă votul publicului. Proiectul, coordonat de
Asociaţia „Plusminus”, îşi propune conştientizarea de
către mediul politic şi a comunităţii asupra implicaţiilor
pe care planificarea urbană o are asupra dezvoltării
economiei, socialului şi habitatului.
- /Dezinteres_din_partea_autoritatilor-_Niciun_reprezentant_la_
dezbaterile_pe_tema_dezvoltarii

local - viata libera

CONTINUA!

/articol-Orasul_anului_2050_Studiul_de_caz_-_Galatiul_2.html
/articol-De_la_orasul_probabil_la_orasul_posibil_2.html
/articol-Nu_ne_pasa_de_viitorul_orasului_2.html
* „Cred că un pic de patriotism lipseşte în Galaţi”, reclamă
arhitectul Sergiu Porumboiu (FOTO) * Preşedintele
Ordinului Arhitecţilor pe Galaţi-Brăila a fost invitat de brăileni
la discutarea PUG-ului, nu şi de gălăţeni! *
/articol-Viitorul_Galatiului_la_concurs_Autoritatile_Galatiului_nau_fost_interesate__2.html / 19 iunie
* Concurs naţional pentru tinerii arhitecţi * Dunărea precum
Tamisa * Arhitecţi elveţieni - idei, întrebări, probleme care…
n-au interesat autorităţile gălăţene *
Scriam cândva că străinii care ajung pe la Galaţi ar trebui
plătiţi ca să ne spună ce le place şi mai ales ce nu le place
în oraşul nostru, cu mizeriile căruia ne-am obişnuit de nu
le mai vedem. Sfidând ideea că „Galaţiul nu îşi schimbă
faţa”, iată că au venit, pe gratis, pentru noi, 9 tineri arhitecţi
din ţară (unul născut la Galaţi) şi doi din Elveţia, ca să
vorbească despre un posibil viitor al nostru de până în 2050.
Interesul (curiozitatea!) autorităţilor şi specialiştilor gălăţeni:
zero! Poate ideea că nu vor mai apuca vremurile când
Galaţiul va avea fason de oraş neabandonat, poate ideea
că tinerii sunt prea visători, cei care ar fi putut aduce corecţii
proiectelor sau prelua idei proaspete au stat acasă…
/articol-Faleza_pe_butoaie_ieftin_si_unic_2.html / 25 iunie
Nu se ştie de unde sare iepurele! De la idei simple la un
viitor mai complex, poate fi un pas. „Pofta vine mâncând”…
După cum v-am informat, la „Concursul de invenţii urbane –
Oraşul posibil – episodul Galaţi 2050”, proiect coordonat de
Asociaţia „+/-”, în parteneriat cu Ordinului Arhitecţilor .....
/articol-Alt_proiect_al_Galatiului_din_2050_Inundatiile_de_
placere_2.html / 27 iunie
* Înapoi în viitor, adică, la gloria de altădată * Un arhitect,
doi sociologi, doi cineaşti, şi un naturalist au oferit un proiect
care a atras atenţia în cadrul „Concursului de invenţii urbane
– Oraşul posibil – episodul Galaţi 2050”, proiect coordonat
de Asociaţia „+/-Galaţi”. „Back to the Future” este numele
proiectului. Nu este vorba despre o maşină a timpului ....
/articol-Galati_2050_-_Orasul_senzorial_2.html / 30 iunie
* Spune-mi ce mănânci, ca să-ţi spun de unde eşti! *
Concursul de invenţii urbane organizat recent în oraşul
nostru, cu aportul tinerilor arhitecţi din toată ţara, a oferit,
printre cele nouă proiecte câştigătoare, şi unul culturalgastronomic: „Găteli gălăţene”, joc de cuvinte care pleacă
de la bucatele noastre tradiţionale.
locale - alte 17 articole (vezi www- aparitii media)

PUBLIC EXPOZITIE GL 6 ZILE
CHESTIONARE COMPLETATE / VARSTA: 16-78 ANI, OCUPATII DIVERSE
553 voturi (210 persoane)

VOT ONLINE

revitalizare zona destructurata [543179]

(118)

19,5%

profil Galati [EA1002] 			

(101)

18,2%

ochiul de la granita [NW0101]

(75)

13,5%

back to the future [200647]

(68)

12,3%

gateli galatene [MWF187]

(47)

8,5%

reACTIV Galati 2050 [HB1890]

(41)

7,4%

orasul mobil [110979]

(39)

7%

G.R.I. Galati – Resursa de Identitate [001116] (38)

6,8%

tribuna care face curte blocului [622171]

4,7%

(26)

ACCESARI SITE

deadline faza 2 si organizare
expozitie, discutii, evenimente GL

cofinantare Ambasada Elvetiei
participare Rencontres de Cluj

SOS GALATI >>> ORASUL POSIBIL

deadline faza 1
- jurizare nationala - 20 aplicatii

Stats

lansare concurs inventii urbane
- Orasul Posibil - ep. Galati 2050

SOS GALATI >>> ORASUL POSIBIL

postari pe blog + diseminare redactare data tema

primele studii caz postate
- adaptare ideii concursului la
situatia locala

My Comments

demarare studiu spatii urbane
- SOS Galati

Blog Surfer

intalnire oficiala GL
- filiala OAR si Primarie

Dashboard

Home

7166

451

cofinantare OU - UAR
- studiu data tema

demarare proiect OAR
- organizare concurs

99

Howdy, ina stoian
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URBAN

GĂTELI GĂLĂȚENE

Galați – Resursă de Identitate / Alex Cozma, Oana Simionescu, Silvia Tripsa, Kamil Szoltysek [FOR] - Timisoara

001116

la suta din suprafata destinata locuirii sunt cartiere gri

la suta din populatia Galatiului locuieste in cartiere gri
Strategia de reabilitare a cartierelor gri a luat nastere prin colaborarea cu locuitorii unui astfel de cartier. Este o strategie pilot care raspunde cu solutii la nevoi primare constiente de context: reabilitarea unei structure urbane aflate in
degradare, un proiect social pentru reinvierea spiritului de comunitate, un proiect susteinabil pentru sistemul energetic si o strategie economica ce da valoare celor enumerate mai sus.
Proiectul se intinde pe durata a 30 de ani si incepe cu dialog si concursuri. Etapele sunt corelate astfel incat santierele sa se completeze si strategia financiara sa poata functiona inca de la inceput. Focusul se muta de pe unitatea de
locuit pe spatiile comune dintre blocuri. Fiecare curte si cladirile adiacente ei ar primi o estetica, atmosfera, functie
si unealta de dezvoltare proprie. Comunitatile se vor forma in jurul lor. Cartierul ar deveni o retea de mici comunitati
care la randul sau e o mica celula la nivelul orasului. Toate procedurile de reabilitare sunt gandite pentru a castiga
mai mult spatiu verde si mai putine cheltuieli, un venit, locuri de munca noi, educatie, locuinte sociale, diversitate si
calitate spatiala si sentimentul apartenentei la acel loc.

plus_minus_FOR_Galati

Descrierea proiectului O viziune pentru Galati – Orasul Posibil

00111 6

Orasul este ca un puzzle – isi primeste imaginea generala in urma unei compozitii de piese mai mici. Cand o parte
semnificativa din aceste piese incep sa arate la fel, se formeaza imagini de tip pata ca pot deveni cu usurinta o definitie
pentru imaginea generala, in loc sa fie doar o mica parte din aceasta.
Programul socialist de urbanizare a produs arii vaste de cartiere gri la cele mai slabe standarde din Europa. Acest
proces a fost oprit brusc in anii 90, cand apartamentele au fost vandute ocupantilor la preturi derizorii, lasand pe umerii
unei populatii obisnuite sa primeasca totul de la stat responsabilitatea intretinerii volumelor urbane de proasta calitate.
Din pacate, de atunci nu a existat o alta strategie oficiala in ceea ce priveste locuirea – fie ea buna sau rea. Nu au fost
sesizate nici intentii serioase de reabilitare a cartierelor existente. Majoritatea romanilor sunt pesimisti (53%) datorita
conditiilor proaste de viata(74%) si a faptului ca avem cele mai mici venituri din Europa. Nu credem ca putem influenta
procesul administrativ (77%), iar voluntariatul ni se pare a fi un moft urban. Majoritatea romanilor(75%) cred ca daca
economia ar functiona mai bine ar avea o viata mai buna, in timp ce 77% dintre ei ar vrea ca statul sa le ofere o slujba.
In Romania inca nu exista proiecte sustenabile ce sa vina din partea autoritatilor. Exista totusi o nevoie stringenta pentru astfel de proiecte, precum si un potential imens de a le folosi pentru a revigora increderea in sine si sentimentul de
apartenenta la o comunitate a unei populatii din ce in ce mai segregate.
Acest proiect a luat nastere in urma colaborarii cu locuitorii unui asemenea cartier din Timisoara si reprezinta o strategie pilot ce raspunde prin intermediul unor solutii bine integrate in context unor nevoi bazice: reabilitarea unei structuri
urbane in colaps, resuscitarea spiritului de comunitate, eficientizarea sistemului energetic, precum si o strategie economica ce confera valoare financiara celor de mai sus.
Proiectul se intinde pe o perioada de 30 de ani, incepand cu un dialog si mici competitii de design. Fazele proiectului
sunt corelate astfel incat sa se completeze una pe cealalta si strategia sa poata functiona inca de la inceput. Centrul
atentiei este mutat de la apartamentele individuale catre curtile comune. Fiecare curte, alaturi de cladirile ce o imprejmuiesc, vor primi caracteristici estetice, atmosfera, functiuni si metode de dezvoltare proprii. In jurul acestora se vor
forma mici comunitati, iar cartierul va deveni o retea - la randul ei integrata in reteaua mai mare a orasului. Toate procedurile de reabilitare sunt gandite in asa fel incat sa produca mai mult spatiu interior, cheltuieli mai mici, venituri, locuri de
munca, educatie, noi locuinte sociale, diversitate, calitate spatiala si sentiment de apartenenta.
Implicarea locuitorilor in realizarea proiectului, in intretinerea si viata cartierului este ideea centrala a solutiei: procesul
de identificare a problemei, gasirea de solutii, asimilarea consecintelor pe termen lung, educarea constanta a locuitorilor astfel incat acestia sa inteleaga deplin solutiile oferite si modul in care acestea functioneaza sunt pasi foarte
importanti pentru aceasta strategie. Reabilitarea unui asemenea cartier prin marirea capacitatii lui de locuire, angajare,
educatie si recreere ar putea deveni o oportunitate sustenabila pentru un oras de a-si imbunatati atat nivelul de trai cat
si calitatea in general fara a ocupa noi teritorii.
Calitatea spatiului public este un indice direct al democratiei. Lipsa spatiilor pentru interactiuni sociala este una din
problemele majore ale unei asemenea structuri urbane. Aceasta este de obicei compusa din niste celule mai mari
conectate de o zona centrala. Fiecare celula de acet tip contine un numar de curti ce ar putea gazdui diverse functiuni:
centru comunitar, teren de sport, parc, loc de joaca, spalatorie, zone pentru grill, terase, gradini. Functiunea si atmosfera specifica fiecarei curti vor genera trafic intre acestea si vor initia dialog intre micile comunitati. Zona centrala a
cartierului este de asemenea foarte importanta: aceasta inchide circuitul educational, energetic, cultural, comercial si
functional al cartierului. “Locul” este folosir aici ca sursa de identitate si comunicare.
Optimizarea comportamentului energetic al cartierului a fost de asemenea un punct important al proiectului. Aceasta se
poate realiza prin intermediul a 5 puncte cheie: folosirea eficienta a spatiilor alocate(proiectul in sine este un exercitiu
despre cum putem folosi mai bine tesutul orasului); repararea sistemelor structurale, a celor sanitare, de vantilatie si
incalzire/racire; crearea de cicluri inchise in ceea ce priveste consumul de alimente si coletarea gunoiului; folosirea de
materiale sustenabile/reversibile si optimizarea traficului si a parcarilor.
De asemenea am incercat sa generam o strategie economica ce le va permite locuitorilor sa isi mentina standardul de
viata obtinut in urma proiectului: spatiile nefolosite sunt convertite in spatii ce vor aduce venituri comunitatii; completarea spatiilor lipsa a cartierelor cu cladiri ce vor putea fi apoi vandute/inchiriate; construirea unei piete locale; minimalizarea cheltuielilor lunare pentru intretinere; crearea de spatii atractive pentru cei din exterior. Interventiile vor ridica
valoarea de piata a cartierului. Proiectul se presupune ca va fi finantat prin fonduri guvernamentale, europene din surse
private si de catre asociatia locatarilor(ce va trebui infiintata).
Valoarea estetica a spatiilor obtinute in final este folosita in procesul de fudamentare al comunitatilor. Fiecare cvartal
va primi o imagine recognoscibila pentru locuitorii sai – o piele noua va invalui fiecare careu indeplinind nevoi spatiale
specifice si oferind comunitatii un spatiu de care sa apartina si in care sa poata creste. Aceasta strategie se extinde
catre spatiul verde si catre eventuale noi cladiri reprezentative ale cartierului.

Tribuna care face curte blocului - Andra Jurgiu, Cristina Costea - Bucuresti / Grenoble
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- scena urbana comunitara, teatru, activitati culturale restranse
- restaurant, cafenea
- targ cu specific, piata de peste,port pentru ambarcatiuni usoare, cu ocazi unor evenimente

6. Functiuni posibile prin alaturarea mai multor module, de sus in jos:

modulare

se folosesc materiale reciclabile provenite in urma
dezafectarii siturilor industriale

- presiunea spatiilor publice din interiorul orasului se relaxeaza
in momentul in care se laegesc posibilitatile
- limitele devin spatiu public cu caracter ce trebuie reintegrat in oras

4. Formularea Raspunsului:

realizate din materiale reciclate
Functiunile si forma se vor modifica periodic
in functie de necesitati.

platforme

Se propune un spatiu castigat din
suprafata apei, alcatuit din

s
a
u
l i m i t e l e
c e
n u
ingradesc

Orasul
Mobil

butoaie metalice pentru
sustinerea la suprafata apei

tabla pentru intarirea
platformei la capete

orificii pentru legarea
modulelor intre ele si
montarea altor elemente
n e c e s a r e

7. Detaliere platforma modulara - perspectiva explodata

structura metalica realizata
din sine de cale ferata

platforma realizata din
traverse de tren din lemn

piese metalice intarire
orificii

piese metalice prindere
module

montanti balustrada

acoperire

110979

Orașul mobil - Ioana si Alex Cristian, Miha Ciolache [daedalus proiect] - Bucuresti
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Back to the Future - Alex Axinte, Cristi Borcan [studioBASAR], Alexandru Bălășescu, Doru Rusti, Ana Vlad, Adi Voicu - Bucuresti

Back to the Future
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Evolutie - Galatiul a fost un oras dominat de portul sau comercial.
Schimbarea, catastrofa, modernizarea sau decaderea sa au fost aduse de apa si de interesul economico-militar al
puterilor regionale pentru a o controla. Dunarea a dictat astfel intotdeauna destinul orasului. Dupa
bombardamentele din Al Doilea Razboi Mondial Galatiul devine un Oras-Victima (Crimson Architectural Historians),
distrus aproape complet si reconstruit radical dupa modelul planificarii sovietice. Galatiul nou al anilor 50 se dezice
de fluviu si se comporta ca un oras generic amplasat oriunde pe teritoriul Romaniei Socialiste. Odata cu
construirea combinatului gigant in anii 60, acesta devine motorul principal al orasului, fluviul devenind secundar.
Acum, Galatiul impartaseste soarta similara altor orase noi ce au fost ridicate dupa proiecte cu perioada de
valabilitate inscrisa intr-un tipar social: el expira.
Apa - romanul a fost frate cu codrul.
Dupa ce mare parte din codru a disparut, romanii au ramas frati cu ogoarele. Riurile si marea nu s-au numarat insa
printre rudele apropiate. Apele au fost fie granite controlate de straini, fie surse de nenorociri si inundatii.
Demonstrarea legaturii esentiale a natiunii cu apa, cu Dunarea si in special cu Marea Neagra, a avut un rol
important in procesul de justificare a teritoriului national, inceput o data cu Razboiul de Independenta si apoi cu
Marea Unire.
Propunem - apa ca instrument de regenerare urbana.
Asa cum tratamentul fobiilor consta in angajarea repetata a obiectului fobiei, confruntam Galatiul cu unul din
pericolele de care, mai nou, parca se teme: apa. Transformam un pericol (inundarea) intr-un potential (irigarea)
prin folosirea apei ca element infrastructural emergent, suprapus logicii existente a orasului. Fluiditatea teritoriala a
apei se insereaza astfel in sistemul predefinit al planificarii de tip sovietic. Scurtcircuitarea logicii urbane si
functionale, prin angajarea stereotipurile sociale, relatiilor institutionale si a vietii economice, se face nu doar cu
apa din Dunare ci si prin strategii de revigorare a unor componente cheie, cum sint Combinatul, Portul si
Universitatea. Integrarea fluviului in oras are doua componente:
1. Galati – un habitat de zavoaie si balti – transformarea treptata a orasului intr-un mediu urban permeabil la
apa, prin infiltrarea tesutului urban cu canale, balti, stufarii, lunci sau zavoaie, care sustin agricultura urbana,
productia de energie, recreerea publica, sportul sau transportul. Propunem re-naturarea Orasului Gradina proiectat
in anii 50, prin valorificarea apei si a fortei fluviului, inversind astfel paradigma excluderii riului din viata orasului si
chestionind metoda ‚redarii’ terenurilor inundabile agriculturii. Habitatul Galatiului consta dintr-o stepa peste care
se suprapune ‚accidentul’ fluviului cu implicatiile sale, viituri, aluviuni, mlastini si zavoaie, care pot fi transformate
intr-o resursa de regenerare. Avand in vedere existenta viiturilor periodice, permeabilitatea tesutului urban va fi
controlata de un sistem de supape de siguranta alcatuit din lacuri si mlastini ce sint capabile sa absoarba surplusul
de apa in asa fel incat sa nu fie inundate zonele amenajate. Acest sistem a disparut din logica apararii impotriva
inundatiilor, insa exista acum o suta de ani (vezi exemplul complexului Crapina-Jijila si studiile lui Grigore Antipa).
Astfel, acest habitat umed propune posibilitati de regenerare si dezvoltare urbanistica, mai degraba decit sa ofere
solutii prestabilite: provoaca piata imobiliara, dizloca izolarea micro-raioanelor, impulsioneaza administratia, invita
inovatia tehnologica, edilitara si ecologica.
2. Galati – un Bauhaus fluvial – utilizarea infrastructurii deja existente de productie de otel si de constructie de
nave, prin cristalizarea unui nucleu universitar specializat, o Scoala Internationala de Arte si Meserii care sa ofere
specializari artistico-tehnice si de arte vizuale. Astfel, orasul se orienteza spre o economie a cunoasterii, exporta
know-how si tehnicieni de arta specializati in realizarea proiectelor si instalatiilor artistice si atrage designeri
internationali in productia locala specializata de obiecte fluvio-maritime. Halele industriale existente sint o resursa
pentru productia de arta de dimensiuni mari sau pentru productia de film, asa cum infrastructura santierului naval
poate sustine o diversificare a modelelor, de la ambarcatiuni de placere, de transport public sau servicii de
intretinere si reparatii pentru acestea.
Manifest Soft – un oras bun isi produce singur germenii transformariilor viitoare.
Si daca nu poate sa le produca? Pentru ca nu stie, pentru ca a uitat, pentru ca de prea multe ori a fost modelat de
lumea exterioara, sau pentru ca deja a trecut prin experienta traumatizanta a unei tabulla rassa. Cum sa inscriem
proiectul in naratiunea latenta orasului? Back to the Future propune re-inventarea unei infrastructuri umede,
pierduta in procesul de antropizare al Dunarii, prin care se regenereaza treptat fondul fizic si moral al orasului,
impiedicand cresterea necontrolata si favorizind intensificarea urbana, dezvoltarea localismului si construirea unei
identitati comunitare mai puternice.

Revitalizare zonă destructurată - Sabin Purice, Adina Segal - Bucuresti
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Revitalizare zonă destructurată
Mediul urban este “consumat” prin experimentare: senzorial prin parcurgerea lui fizică,
performativ prin implicarea în programele disponibile și absorbit ca atitudine prin
raportarea la peisajul pe care-l descrie.
Acest ultim aspect stă la baza intenţiei de a genera o imagine iconică a orașului
comunist prin trasarea marilor bulevarde bordate de blocuri înalte, și, poate tocmai de
aceea relaţia cu ţesutul existent a trecut pe locul doi sau nu a fost niciodată adresată.
Ceea ce ne-am propus prin proiectul nostru a fost sa restaurăm continuitatea unui
teritoriu destructurat prin reevaluarea relaţiei dintre spaţiu și utilitatea sa.
Halele Institutului de CErcetare și PROiectare NAVală
Prezenţa halelor în spatele de bloc al zonei împiedica parcurgerea peisajului prin:
blocarea legăturii dintre cartier și căderea de nivel, blocarea legăturii dintre cartiere,
ruperea fluxului pietonal dinspre zona gării și faleza orașului.
Intervenţia îşi propune în primul rând o reintegrare a sitului în fluxurile contextului, o
reintegrare a peisajului pierdut in viaţa orașului.
Deschiderea sitului și implantarea unui mix de funcţiuni generează o serie de
activităţi și comportamente diferite pe fundalul căderii naturale de nivel. Nevoia pentru
complexitate apare natural prin raportarea la zonele pline de viaţă deja existente ale
orașului. Fiecare funcţiune generază prin implicarea oamenilor comportamente si lifestyle-uri tipice. Acestea intersectate în spaţiile publice proxime funcţiunilor ajung să
genereze treptat capitalul civic de care orașul duce lipsă.
Astfel spaţiile publice deschise în sit fac parte din proiect, ele fiind punctele de
întâlnire a mai multe fluxuri dinspre programele de pe sit și din afara sitului.

Descrierea funcţiunilor prin comportamentele susţinute
Se pot diferenţia trei comportamente în strânsă legătură și raportate la trei elemente
diferite prezente sau propuse pe sit:
natură - experimentarea anotimpurilor (dealul) / și a fenomenelor naturale: ploaie,
soare, vânt sau a materialităţilor naturale (pieţe și platforma pietonală)
cultură - prin funcţiuni, generarea unor spaţii (închise, deschise, deschise și
acoperite) care facilitează interacţiunea și socializarea
corp
- sport și spaţii exterioare ce încurajează exerciţiul fizic

Profil Galați - Fleseriu Alexandru, Peter Eszter - Cluj - Napoca



































Ochiul de la granita - Daniela Calciu, Andrei Guțu - Bucuresti
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Găteli Gălățene - Laura Ioana Panait, Silviu Medeșan, Marius Nedelcu - Cluj Napoca

GĂTELI GALAŢENE! Eveniment: Găteli Gălăţene! Locaţie: Str. Domnească
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Argument
Pornind de la o revalorificare a locurilor simbolice ale oraşului, ne-am propus o incursiune aparent gastronomică între cutul interbelic al Galatilor multiculturali, în oraşul senzorial. De ce spunem aparentă? Fiindcă ne dorim prin genul acesta de intervenţie un
instrumentar de revitalizare a comunităţii, ajutând, sperăm, la o recuperare activă şi participativă a unei părţi din memoria oraşului
dar şi la o impulsionare pentru viitoare iniţiative venite din partea tinerilor din oraş. Nu dorim în nici un caz un demers nostalgic, ci
vrem o acţiune participativă prin care locuitorii comunităţii implicate să conştientizeze valoarea produselor locale, ca potenţial de
viitor re-branding al oraşului.
Etape
A. Etapa documentară
- Se vor constitui mai multe echipe de elevi şi studenţi coordonaţi de experţi îndomeniu (arhitecţi şi sociologi sau antropologi
specializaţi în studiul memoriei urbane).
- Aceştia vor intra în contact cu narativităţile despre anumite practici social, antreprenoriale, dar şi de istorie de viaţă, din
fostulGalaţi intebelic, ajungând apoi la o micro-culegere de reţete culinare din perioada “de glorie ”multiculturală gălăţeană, unele
posibil să dateze chiar de mai bine de 70 de ani. Se va încerca acoperirea unor interviuri cu persoane vârstnice din zonă, incluzând şi etnii precum cele turceşti, evreieşti, greceşti etc. astfel încât să avem o paletă diversă culinară.
- Din discuţiile rezultate cu membrii diferitelor comunităţi chestionate, se va încerca o enumerare şi de produse locale mai recente
(post anii ‘60 chiar) ce încă mai supravieţuiesc sub diferite forme în oraş. Exemple: bragă, gogoaşă de Galaţi, Covrigul de Brăila
etc.
- Se va face o statistică asupra datelor culese în sensul reprezentativităţii dar şi popularităţii acestora în rândul locuitorilor zonei
dar şi a oraşului.
- Împreună cu elevii, studenţii, specialiştii dar şi membrii comunităţilor, se va întocmi un “meniu al mesei stradale” .Astfel, dorim un
eveniment participativ şi chiar grass-roots, în care comunitatea oraşului poate decide chiar ea asupra sorţii evenimentului.
B. Paşi către organizarea evenimentului
- Grupul de tineri implicaţi în cercetarea preliminară vor încerca să găsească furnizori ale unor produse încă existente dar destul
de rare pe piaţa gălăţeană.
- Grupul de tineri va localiza şi anumite “personaje” locale încă în viaţă ce ar putea găti la eveniment o parte din reţetele selectate.
De exemplu, se va găsi un fost maistru cofetar, pensionat sau un turc ce vindea îngheţată pe stradă.
- Se va organiza o lista de invitaţi, din comunităţile mai sus precizate.
- Se va delimita o perioadă de promovare intensă a evenimentului, precizând că cei care vor dori să vină la eveniment vor putea
veni chiar înainte, ajutând la gătit şi pregătit masa. Pentru această promovare, vom ruga Primăria să ne “imprumute” anumite
panouri publicitare semi-abandonate (localizate deja în oraş) pentru a face cât mai multă promovare şi în restul cartierelor.
- Planificarea mesei va fi concepută circular pentru că interacţiunea între participanţi să fie cât mai favorizată. În plus, bucătarul şi
cei care vor pregăti mâncarea, vor fi plasaţi în centrul cercului, pentru că vizibilitate aasupra metodelor să fie cât mai uşoară.
C. Evenimentulpropriu-zis:
- Închiderea unei porţiuni din Strada Domnească.
- Masa propriu-zisa : “GateliGălăţene!”
- Propunem o dezbatere în timpul şi la finalul mesei, în ideea resuscitării unor produse locale / cum se poate face acest lucru
- Realizarea unei poze de grup, la masă.
D. Post-event
- Organizarea unor mici grupuri interne de discuţii pentru a contura viitoare iniţiative în susţinerea de produse locale dispărute
sau pe cale de dispariţie. Mai mult, se va discuta cum se pot reintegra aceste poveşti de viaţă în pulsul actual, trăit al oraşului. La
aceste discuţii vor fi invitaţi şi antreprenori de succes din acest domeniu. Astfel, implicarea sectorului economic o considerăm vitală
în găsirea de soluţii pentru viitorul unor elemente de patrimoniu imaterial.
Efecte / Rezultate
Dorinţa noastră este pe de-o parte de a coagula mai mult comunităţile din jurul centrului istoric iar pe de altă parte de a sensibiliza
noua generaţie în redescoperirea propriului oraş dar şi în a o impulsiona în a propune noi soluţii pentru oraşul lor. Un al treilea
efect ar fi de a relansa produse locale uitate, pentru ca oraşul să îşi recapete o parte din identitatea pierdută. Într-un final, ne dorim
ca noua generaţie să aibă mai multe motive de a se întoarce acasă, farmecul oraşului păstrându-se astfel pe termen lung. Astfel,
un oraş posibil s-ar putea recreea şi în jurul vechilor meserii urbane gălăţene.
Cuvinte cheie:
- reapropriere prin degustare, happening culinar stradal, multiculturalism trăit, comunitate, eveniment participativ activ.
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Orașul postcomunist a luat naștere prin scurtcircuitarea evoluției sale naturale aplicându-se o planificare
urbană la scara mare, de tip intervenționist. Rezultatul este o mutație la nivel urban şi social. Efectele sunt
următoarele: întreruperea totala (bloc) sau parțială (casa) a legăturii ancestrale cu pământul, fixarea populației intr-o
rețea ortogonală pre-dimensionată după măsurile omului tipizat. Această rețea generează puncte de intersecție dar
la nivelul acestora nu formează noduri-atractori concretizați prin spațiu public (pentru a împiedica formarea şi
manifestarea grupurilor). Lipsa atractorilor se manifestă prin lipsa centrului urban (acesta este difuzat în rețeaua
circulațiilor dar nu include un spațiu de tip piață publică). O altă deficienţă a acestui model este lipsa reperelor.
Eficientizarea acestui tip de urbanizare a fost forțată prin exces de multiplicitate (provocând aplatizarea estetică şi
funcţională) şi de-contextualizarea unităţii de locuit; îşi cunoaşte apogeul în cartierele sau orașele dormitor (cazul
Galațiului). Această rețea a suferit o serie de procese succesive de ranforsare. După formarea sa în perioada
comunistă această structura este întărită de eliberarea mass-media şi a telecomunicațiilor, etapă urmată
îndeaproape de contactul cu tehnologia informației şi spațiul virtual. Aceste procese au ca efect izolarea individului în
spațiul definit, în esență, de o cutie.
Propunerea noastră cercetează soluții prin experimentarea unui tip de urbanism generativ. Acesta
presupune implantarea unei pastile în țesutul existent, aceasta având caracteristici total opuse mediului în care este
inserata, urmând principiul acțiunii şi reacțiunii. În mod natural, compușii acestei pastile generative sunt opușii
elementelor componente ale orașului în starea sa actuală: Anti-blocul este hamacul în spațiu natural (dacă blocul
presupune un dormitor-cutie opusul acesteia este spaţiul deschis ). Anti-casa este covorul plutitor – o platformă ce
levitează liber sau stă ancorată unui alt spaţiu. Anti-mașina este orice mijloc de deplasare care presupune doar forța
generată de corpul uman şi interacţiunea cu atracția gravitațională a pământului (mersul, alergarea, parkour,
bicicleta, tiroliana, planorul, etc.). Anti-magazinul (fie el mall, supermarket sau piață) este spaţiul de liber schimb (în
prezent există în mediul virtual sisteme de reciclare a bunurilor – www.freecycle.org). Anti-producţia agricolă în
masă este înlocuită de permacultură. Anti-computerul este meșteșugul, manufactura, atelierul, spațiul experimental.
Locul implantului este o bază militară situată în mijlocul oraşului (Strada Tecuci, Strada Crizantemelor) ce
beneficiază de o suprafaţă foarte mare dar care nu îşi găseşte utilitatea în poziţia pe care o ocupă, mare parte din
aceasta fiind în proces de dezafectare. Acest mare spaţiu blocat se află la intersecţia celor două mari tipologii de
locuire din oraş: locuinţele individuale şi locuinţe colective şi considerăm ca amplasarea pastilei în acest context va
cataliza schimbări de paradigmă în procesele evolutive ale ambelor. Racordul dintre pastilă şi oraş este un spaţiu
hibrid ce se concretizează intr-o piaţă publică oferind oraşului unul dintre elementele ce îi lipseau. Această piaţă va
deveni un generator de centralitate, racordându-se la nivel urban cu actualul pol al Galațiului, axa formată de Strada
Brăilei şi continuarea sa pe Strada Domnească.
Pentru 2050 avem două scenarii de evoluţie a proiectului. Primul constă în reuşita experimentului; Pastila
se dezvoltă, suferă şi provoacă mutaţii pe toate planurile urbanului, generează noi modele de creştere naturală
urbană. Extensiile sale ajung să hibridizeze si cu zona de loisir aflata la Sud, urmând să atace şi malul Dunării
stabilind un alt gen de conexiune cu apa. Scenariul al doilea este cel în care experimentul eşuează; pastila nu intră
într-un proces de creştere, mutaţie dar rămâne un atractor-reper ca spaţiu cultural ce însoţeşte piaţa publică.
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