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Hotărârea de a investiga relaţia artei în raport cu spaţiul public de astăzi nu este 

întâmplătoare. Ea este iniţiată prin prisma istoriei comuniste ce a propus dar şi impus un spaţiu 

public atât de comun încât abolirea privatului şi exacerbarea publicului – controlat însă – a devenit 

parte a ideologiei epocii respective. Şi, pentru că trăim  perioada-consecinţă a acelor timpuri, 

putem observa astăzi spaţial public că încă suferind de numeroase simptome ale perioadei 

comuniste. Tocmai aici intră în scena comunitatea artistică ce caută să provoace mereu acest spaţiu 

tocmai proclamându-şi încă o dată libertatea de expresie abolită atâtea decenii. În consecinţă, 

aceştia operând în acest cadru, devin la rândul lor politici provocând autorităţile la răspunsuri şi 

soluţii în ceea ce priveşte ţesutul urban încă instabil şi controlat mai mult decât am crede. 

Spaţiul public şi arta pe un teren al postcomunismului se dovedesc a fi concepte destul de 

dificil   de  conturat  din  cauza  lipsei  unor  studii  specializate  sau  a  unor  focusuri  mai  degrabă 

interdisciplinare decât unilaterale. Voi încerca să prezint pe scurt demersurile făcute în domeniile  

implicate în ceea ce priveşte spaţiul public - definiţii dar şi abordări cât se poate de actuale ale  

pulsului acestui spaţiu. Contextul post-comunist fără de care discuţia ar sta pe o platformă foarte  

generalistă, include bagajul simbolic şi factual ce ţine în continuare acest spaţiu într-un fel de pânză  

de păianjen ţesută în timp, şi arta în spaţiul public - cu diferitele ei manifestări care au activat altfel  

aceast areal şi care au dat naştere la teorii cu privire la noi posibilităţi de exercitare a democraţiei 

prin intermediul spaţiului public.  

Epiderma oraşului, aparenţa pare adesea asemănătoare cu cea a dezvoltării urbane (dorite)  

festive, dar adesea devine specială şi diferită în termeni ai interacţiunii zilnice şi maniera în care  

spaţiul  este  folosit  în  funcţie  de  dorinţele  de  explorare  a  fiecăruia.  Întâlnim de  asemenea  un 

sentiment al apropierii în nivelul de folosinţă al majorităţii spaţiilor publice din aceast areal. Totuşi,  

încă întâlnim „traume” în mintea indivizilor  când traversează şi  experimentează anumite  spaţii  

publice. Acestea sunt legate de securitate, forţa poliţiei şi alte moduri de constrângere care de fapt 

erau mult  mai  reale  în  perioada comunistă  dar  încă persistă  ca  urme ale  trecutului.  Un trecut  

controlat din multe unghiuri ale vieţii sociale. Dar acum întâlnim tendinţa de a uita acei 20 de ani,  

după ce revoluţia a trecut, şi de fapt spaţiul public este rezultatul libertăţii „obţinute”  pentru libera  

exprimare şi manifestare. Dar teama de a nu încălca reguli este încă prezentă în acţiunile oamenilor  

în spaţiul public. Încercările de activare încă sunt controlate de autorităţi prin numeroase cereri de 

aprobări şi alte unelte birocratice care îl fac pe individ a fi descurajat în a se exprima fără să ardă 

toate aceste nivele ale „libertăţii”. Deci, am putea spune că spaţiul public este astăzi un rezultat  



asupra cum poziţionăm societatea românească de astăzi şi care este gradul de democratizare al unei 

ţări care încă funcţionează sau menţine nivelul de „tranziţie”.

Fiind preocupată şi încercând să găsesc un contur al clasei de mijloc contemporane în era 

globală, i-am descoperit o nişă care de multe ori este mai hibridă decât categoria principală a clasei  

de  mijloc:  clasa  creativă.1 Categoria  pe  care  o  denumesc  ”noua  clasă  de  mijloc”  sau  “clasă 

creativă”,  care  coexistă  cu  vechile  tendinţe  ale   oraşului  sunt  factori  cheie  pentru schimbările 

urbane.  Şi  dacă ele  nu sunt  active sau au alte  atribute  ale  acţiunilor  lor,  poate  să  însemne că 

societatea are simptome diferite şi că societatea civilă are anumite slăbiciuni sau suferă anumite 

consolidări în propria direcţie. 

Aşa cum am arătat,  spaţiul  public  în  perioada postcomunistă  şi  în  contextul  românesc 

dovedeşte  a avea încă simptome ale slăbiciunii  dar de asemenea şi de recuperare după lungul  

proces  suferit  în  comunism.  Deşi  purtând în  sine  încă urmele  comunismului,  încă  prezente  în  

mentalul colectiv al oraşului, spaţiul public poate fi un loc bun ca o oportunitate venită dinspre  

sectorul cultural pentru a se reprezenta pe sine, „în lume”. Desigur, acest lucru are şi consecinţele  

sale,  datorită  faptului  că  acest  spaţiu  poate  fi  transformat  într-unul  al  contestării  puterii  şi  

constelaţiilor adiacente. Pentru acest motiv, arta în/prin spaţiul public este o nouă chestiune, după 

ce  în  comunism a fost  considerat  subiect  tabu2.  Acest  nou subiect  reprezintă  de asemenea  un 

subiect provocator într-o oarecare măsură. Fie că este un impuls al creării artei în spaţiul public ca 

după  modelul  vestic  sau  că  este  o  nevoie  disperată  de  a  rezolva  unele  probleme sociale  prin 

intermediul  artei,  aceste  performanţe/performance-uri  în  peisajul  urban  sunt  pioni  ai  viitoarei  

schimbări democratice în oraşul postcomunist.  

Ideea de intervenţie are mai multe coloraturi în timp. Începând de la Situaţionişti cu ale lor 

viziuni asupra spaţiului urban, continuând cu promotorii “site-specific”, astăzi prezenţa creativităţii  

utile în spaţiul urban nu poate fi decât un proces de testare şi soluţionare a anumitor problematici  

pe spaţiul public. Arta şi tipurile de intervenţii în ţesutul urban nu pot fi altceva decât opusul ideii  

(încă vehiculate în România) de “a expune lucrări de artă” în acest spaţiu. Chiar dacă oraşul este 

considerat de mulţi ca fiind o pânză pe care actorii creativi îşi exersează talentul, totuşi această  

acţiune  “de-a-ieşi-în-spaţiul  urban"  nu  poate  fi  decât  o  provocare  dar  şi  o  responsabilizare  a 

actorului cultural de către subiecţii săi şi ceea ce aceştia au nevoie de la urban.

Este arta în serviciul schimbării politice şi sociale care a reuşit să împuternicească oamenii 
1 Termenul de “clasă creativă”  a fost introdus in anul 2000 de că tre Richard Florida, un teoretician bine 
cunoscut, concentrat asupra economiei creative şi categoriilor sale sociale.
2Această temă o voi dezbate mai pe larg în capitolele referitoare la formele de artă în perioada comunistă. 



medii sau cei care ies din normele constrângerilor zilnice, aceia dispuşi la un confort material şi  

spiritual prin atributele cele mai inutile ale modernităţii  sau prin prejudiciile reziduale ale unor  

structuri politice mai vechi? În acest sens, arta activistă ia automat o postură a moralei, o cerere  

venită din partea unei minorităţi de a ne întoarce la decenţă minimă  a colectivităţii dominante. 

Abordarea acestei  teme este una destul  de problematica azi.  Cele mai  multe referiri  le  

găsim în  cadrul  filosofiei,  arhitecturii  şi  artei  contemporane,  discipline  uneori  complementare,  

ambele reflexive faţă de acest tip de spaţiu comun est-european. Din păcate, disciplinele sociale 

precum antropologia sau sociologia nu au încercat a iniţia demersuri în această zonă. Una din cauze 

este  probabil  necesitatea  unei  plieri  pe  o  diversitate  impresionantă  metodologică. 

Interdisciplinaritatea  dar  şi  transdisciplinaritatea  de  multe  ori  se  poate  dovedi  un  eşec  în  

aplicabilitate,  chiar  dacă  în  teorie  este  acceptată  şi  lăudată.  Dar  realitatea  unei  abordări 

multidimensionale poate fi considerată un impediment într-o asemenea abordare, tocmai din frica 

pe care o provoacă, la vederea unui areal atât de vast de abordări ce de fapt, au de-a face cu un  

singur subiect: spaţiul public. 

Mai mult, totuşi constat că acest subiect a devenit în ultimul an tot mai des uzitat de către  

experţi şi non-experţi din cadrul studiilor urbane, domeniului artistic, jurnalistic şi chiar activist.  

Fiind martoră la tot mai multe discuţii şi tot mai multe articole pe această temă, am avut la un 

moment dat impresia unui “boom” în cadrul acestui subiect. Îndrăznesc să spun că se conturează un 

efect de domino în ceea ce priveşte dezbaterile naţionale şi locale la acest nivel. Subiectul spaţiului  

public deja nu mai poate fi neglijat şi aşa cum mulţi jurnalişti afirma deja. Apar tot mai multe 

evenimente organizate în special în Bucureşti, independente de iniţiatorii instituţionali oficiali, aşa 

cum am văzut mai mult la Cluj.

Spaţiul public nu mai poate fi acela, sacraliza(n)t, central, al pieţei din oraşele “istorice”.  

Există chiar antropologi urbani (precum Marcel Henaff) care preferă să nu mai vorbească de spaţiu 

public […], ci de spaţiu comun, chiar dacă stilistic, acest termen poate părea o degradare. 

Arta  reface  permanent  “terţeitatea”  eliberatoare  acolo  unde  politicul  şi,  mai  ales,  noul  

capitalism semiotic, aşa cum Bogdan Ghiu îl numea “telecapitalism”, tinde să acţioneze pur dual  

asupra oamenilor. 

Astfel,  suntem cât  se  poate  de  conştienţi  (şi  într-un  fel  responsabilizaţi)  de  faptul  că 

majoritatea  genurilor  specifice  artistice  în  spaţiul  public  sunt  consecinţa  (a  unei  translări)  

culturale(e) care poartă încărcătura ideologică specifică a unor filosofii occidentale neoliberale sau 



neo marxiste. Rămâne însă de decis (în sens critic) care este semnificaţia locală a mesajului artistic 

mediat şi care este miza sa politică (de păstrare-conservare sau schimbare-formare), câtă vreme  

valoarea diferenţei ar fi cunoscută din perspectiva ambelor poziţii.

În fine, ar trebui să privim arta însăşi ca find spaţiu public, reface peste tot, prin activitatea 

ei mediator-“terţializantă”, spaţiul public.

Manifestările  artistice,  similare  cu  alte  forme  de  folosire  temporară  a  spaţiului,  au 

capacitatea  de  a  detecta  oportunităţi  pe  care  spaţiul  urban  le  oferă  (de  multe  ori  ignorate  de  

strategiile de dezvoltare urbană). 

Faptul  ca  cercetătorul  de  astăzi  nu  mai  poate  lucra  individual  în  cadrul 

constelaţiilor ce analizează oraşul este un lucru cert. Depăşirea barierelor disciplinei prin 

colaborarea şi înţelegerea altor domenii precum arhitectura, arta, design-ul, cercetătorului i 

se  conferă  noi  atribute  în  lunga  sa  cale  menită  să  îi  ofere  cunoaştere  asupra  oraşului 

contemporan.  Faptul că tema artei  în  spaţiul  public este  un subiect  încă rar abordat  în 

cercetările româneşti dar şi europene este un indicator că o nouă categorie socială începe să 

îşi creeze o direcţie în cadrul oraşului: comunităţile creative (re)cuceresc urbanul. Pentru 

ştiinţele sociale, faptul că un antropolog este obligat să apeleze la alte discipline pentru a 

înţelege tema sa nu este  un element de noutate.  Însă,  atunci  când apelează la  celelalte 

domenii, află că şi acelea nu deţin încă o metodologie de lucru bine dezvoltată în a urmări 

şi evalua punctele vitale atinse de pionierii urbani. 

De multe  ori  am fost pusă în situaţia  de a lucra împreună cu alţi  cercetători  şi 

practicieni ai disciplinelor adiacente, pentru a înţelege împreună cu ei pulsul intervenţiilor 

creative în spaţiul urban. În ultimii ani, tema artei în spaţiul public a devenit un subiect tot 

mai  atractiv  pentru  multe  branşe  de  cercetare.  Mai  mult,  asistând  la  evenimente  ce 

reconfigurează constant organicitatea acestor grupuri, în continuă mişcare, denotă faptul că 

cercetarea asupra unei teme aşa de fierbinţi necesită un focus cât mai puternic şi de acum 

încolo la nivel de ştiinţe sociale, urbane şi artistice. 

Nu în ultimul  rând,  analizând comunitatea  artistică  în  oraş,  de  fapt  analizăm germenii  

identificaţi ca furnizori de re-coagulari ale societăţii civile est-europene, în speţă cea românească.  

Fiind vorba de un proces în continuă schimbare, cercetarea societăţii civile şi implicării sale în  



viaţa  urbană  este  un  subiect  pe  care  îl  consider  că  fiind  deschizător  de  drumuri  şi  căi  

interdisciplinare în perioada care urmează. 

Structura lucrării

Partea I

Capitolul 1

 În prima parte a lucrării dezbat anumite teorii cruciale în studiile urbane recente. În 

cadrul studiilor urbane încerc să urmăresc critic evoluţia comunităţilor creative în contextul 

noilor oraşe, atât cele din Occident cât şi cele Est-Europene. 

Capitolul 2

În capitolul al doilea am abordat critic conceptele ce ţin de urbanismul creativ şi 

teoriile ce ţin de ludicitatea ca şi element de analiză a unor layere ale oraşelor. Conceptul 

de creativitate în oraş şi prin oraş este deja consacrat în literatura de specialitate a studiilor 

urbane. Consider o necesitate a se discuta critic despre noţiuni precum stil de viaţă, tipuri 

de oraşe creative cât şi asumarea teoriilor ce ţin de economia culturală a oraşelor de astăzi 

ca şi noi motoare urbane.

Capitolul 3

În al  treilea capitol discut specificitatea oraşelor româneşti  analizate de mine în 

cercetarea întreprinsă. Aceasta specificitate trebuie încadrată în noile discuţii dar şi dispute 

asupra unui  cadru post-comunist.  Având în vedere deja  contextul  comunist  al  spaţiului 

public, trebuie să privim cu atenţie aspectele şi tipologiile ce vizează perioada de tranziţie a 

oraşului după 1989. 

Capitolul 4

În al patrulea capitol, deschid o re-discutare a conceptelor de clasă şi comunitate 

creativă,  parcurgând  teoriile  americane  şi  europene.  În  cadrul  acestor  teme  poziţionez 

aceste categorii ca şi categorii de actori creativi şi urbani. Relaţia lor cu oraşul, ocupaţiile 

cât şi stilul de viaţa sunt direcţii prin care iniţiez piste de cunoaştere aprofundată a viitorilor 



subiecţi intervievaţi şi relaţia acestora cu urbanitatea.

Capitolul 5

Al cincilea capitol este dedicat urmelor lăsate de comunităţile creative în oraş, în 

speţă în spaţiul public. Aici voi ilustra tipologiile arte în spaţiul public, de la arta publică 

până la conceptul de intervenţie în spaţiul public, ca şi evoluţie a acţiunilor creativilor în 

oraş. Nu în ultimul rând, prezentarea perioadei situaţioniste anunţa următoarele capitole ce 

conturează, în fapt, cazuistica post-situationista. 

Capitolul 6

Abordările metodologice sunt descrise amănunţit în al şaselea capitol. Noile teorii 

şi tendinţe în antropologie şi studii urbane ne impun abordarea holistică a domeniului. De 

la teoriile turnurii etnografice şi până la cele legate de producerea culturii în spaţiul public, 

de  la  metodele  de  lucru  interdisciplinare  până  la  noi  metode  inovative  abordate  în 

antropologia urbană, tema aleasă demonstrează complexitatea şi vastitatea subiectului de 

studiu, totodată impunând tânărului cercetător posibilităţi excelente de explorare urbană. 

Partea a II-a

A doua parte a lucrării se focusează pe studiile de caz asupra cărora am insistat în 

ultimii  ani  de  cercetări.  Acestea  se  clasează  în  funcţie  de  necesitatea  de  investigare  a 

temelor propuse. 

Capitolul 7

Astfel, capitolul al şaptelea propune o vastă incursiune atât în activităţile artistice şi 

creative ale anilor '80, dar şi în cadrul celor ce depăşesc perioada anilor 2000. De la arta 

deapartament până la manifestări  artistice pe spaţiul public,  voi prezenta o înţelegere a 

situaţiei post-comuniste a utilizării spaţiului public tocmai prin perspectiva epocii dinaintea 

acesteia. După această abordare, voi prezenta şi primul caz în focus: Berlin şi ai săi pionieri 

urbani, ca şi modele de evaluare comparativă asupra utilizării creative şi intervenţioniste a 

spaţiului  urban.  După  acest  moment,  voi  reveni  la  cazuistica  dedicată  Bucureştiului  şi 

Clujului, dar nu mai întâi de a clarifica contextele naţionale şi locale în cadrul cărora cele  



două oraşe şi-au dezvoltat  proprii  actori-activatori  de spaţiu  urban românesc.  Apoi voi 

prezenta cazurile punctuale de intervenţii şi evenimente, încadrate în tipologizările mai sus 

menţionate. Împreună cu subiecţii cercetării am identificat noi metode de a înţelege nevoia 

de interventi în anumite spaţii urbane dar şi lipsa acestor activităţi la nivelul oraşului est-

european. 

Capitolul 8

Capitolul al optulea este dedicat concluziilor studiului de faţă. Datorită contextului 

special din ultimul an, al valurilor de manifestări şi proteste pe spaţiul public, rezultatul 

cercetării a fost deviat către evaluarea actorilor şi pionierilor urbani. Aceştia au devenit mai 

implicaţi la nivel social şi politic, fapt ce denotă un început chiar de reviriment al unei părţi  

a societăţii civile vizate în cadrul cercetării mele antropologice. Nu in ultimul rand, încerc 

să imaginez noi direcţii de implicare şi cercetare venite din partea tânărului antropolog. Se 

impune ca acesta să nu fie un simplu actor pasiv în spaţiul urban, ci prin munca sa să 

creeze noi punţi de analiză dar şi acţiune în spaţiul public. 
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