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Arta și orașul  
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Text de Oana Romocea 

Arta în secolul al XXI-lea adesea ocupă spații urbane pe care istoria le-a lăsat goale, nefolosite, ignorate sau 

părăsite. Atunci când arta intervine în aceste perimetre, le transformă în spații vii, memorabile. 

În inima Londrei, în istorica piață Trafalgar Square peste care se lasă umbra grandioasei clădiri ce 

găzduiește galeriile naționale de artă, National Galleries, ochiul trecătorului e atras, adeseori, de a „patra 

plintă” care nu se încadrează în peisajul înconjurător. Aceasta face parte dintr-un ansamblu de patru 

piedestale destinate unor sculpturi impunătoare cu regi și generali, construit la mijlocul secolului al XIX-

lea, doar că cel de-al patrulea a rămas gol din lipsă de fonduri. Timp de 150 de ani, s-au dus multe dezbateri 

pentru a se decide ce statuie să ocupe locul pe a patra plinta. În anii 1990, Royal Society of Arts a venit cu 

propunerea ca al patrulea piedestal să servească ca suport pentru lucrări de artă sau sculpturi temporare, cu 

scopul de a aduce arta mai aproape de oameni, de comunitate. Această inițiativă s-a dovedit a fi un succes. 

Ca rezultat, a patra plintă a devenit o expresie artistică a identității pieței, și de asemenea marchează o 

schimbare de paradigmă în relația dintre oraș, artă și comunitate. 

Arta în secolul al XXI-lea adesea ocupă spații urbane pe care istoria le-a lăsat goale, nefolosite, ignorate sau 

părăsite. Atunci când arta intervine în aceste perimetre, le transformă în spații vii, memorabile. Scopul artei 

în spațiul public are menirea să interacționează cu trecătorii, producând reacții și atitudini și să aducă plus-

valoare locației în care e situată și care, altfel, ar trece neobservată. Pe fondul acestui experiment artistic, în 

anul 2000 a apărut o intervenție de natură artistică în spațiul urban la o scară mult mai mare: transformarea 

unei centrale electrice în ceea ce va deveni unul dintre cele mai mari muzee de artă contemporană, Tate 

Modern.  

Timișoara e la stadiul în care câteva manifestări artistice, la scară mai mică, încearcă să împlinească acest 

deziderat al apropierii artei de comunitate și de oraș. Dar dacă vrei să le descoperi, trebuie să știi unde să le 

cauți, pentru că ele ocupă locații diverse, surprinzătoare, de multe ori improvizate, în peisajul urban arid al 

orașului, iar dacă nu ești atent s-ar putea să treci pe lângă ele fără să le observi. 

 
În Timişoara e o tradiţie ca arta să ia forme în spaţii publice neconvenţionale 

Și arta trece strada 
O astfel de inițiativă este Grădina Triade care, așa cum o definește dna Sorina Jecza, fondatoarea acestui 

proiect, este „o pepinieră de sculptură”. Acest centru artistic, unic ca și concept în România, e situat la un 

fost capăt al Timișoarei, acolo unde șirul blocurilor comuniste cenușii se transformă într-o suburbie cu case 

colorate ale mediului rezidențial modern. La granița dintre aceste două lumi, cea a trecutului și cea a 

viitorului, un parc de forma triunghiulară îți atrage atenția prin aglomerația de sculpturi, reflectând parcă 

aglomerația cotidiană a orașului. Din 2004, această grădină a adunat pe o jumătate de hectar destulă artă cât 

să încapă într-un muzeu, sau să ornamenteze un oraș întreg, ceea ce a fost, de fapt,și scopul inițial al acestui 

proiect: „crearea unui spațiu în care, anual, să amplasăm un număr de lucrări de sculptură ambientală, de 

dimensiuni cuprinse între 3- 3,5 metri, având drept material principal metalul sudat, a unor artiști 

reprezentativi din țară și străinătate”, ne informează dna Jecza. 

Conceput ca un stadiu pregătitor pentru etapa următoare, anume alimentarea spațiului urban cu sculpturi, 

potrivit nevoilor de dezvoltare urbanistică a orașului, grădina nu este o destinație pentru artă, ci se 

autodefinește prin funcția ei de tranziție – tranziție a artei și tranziție a vizitatorului. Prin acest spațiu 

intermediar au trecut deja mai multe sculpturi cum ar fi: „Portal/ Poartă spre Serbia” și „Hommage a 

Vasarelly” ale artistului Ingo Glass, „Trigona” artistului Constantin Flondor, „Simbolul UPT” realizat de 



Peter Jecza. Dintre cele 52 de lucrări care populează acum Gradina Triade, alte șase își așteaptă destinația 

finală în spațiul urban al Timișoarei. 

Itinerarul micro-inițiativelor artistice timișorene ne duce într-un alt spațiu inedit – pasajul de sub un pod de 

peste râul Bega. „Typopassage”, un concept inspirat de un eveniment similar organizat la Viena, este un 

micro-muzeu de artă tipografică ce își dorește să aducă în atenția publicului interesat designul grafic și 

tipografic, ramuri ale designului, destul de puțin înțelese și cunoscute, deși fac parte din cotidian. 

„Typopassage e făcut pentru trecătorul de rând. Dacă reușim să stârnim o anume reacție – fie pozitivă, fie 

negativă – din parte trecătorului, pentru mine e destul. Pentru cei care sunt interesați și vor să afle mai mult, 

pot găsi informații și note explicative lângă fiecare lucrare grafică expusă. Dacă revin la Typopassage, 

înseamnă că le-am trezit apetitul pentru a descoperi un anumit fel de artă,” declară Ovidiu Hrin, inițiatorul 

proiectului și curatorul expoziției. 

În fiecare an, Typopassage TM organizează o expoziție principală, un workshop, o conferință și editează o 

publicație-catalog. Pentru toamna 2016 echipa Typopassage pregătește o expoziție specială, cu peste 50 de 

afișe realizate de cei mai apreciați designeri americani, în colaborare cu School of Visual Arts, New York. 

Cu toate că proiectul a crescut în notorietate în fiecare an, Typopassage a reușit să rămână fidel conceptului 

inițial: un micro-muzeu găzduit într-un spațiu public inedit care e accesibil de oricine și oricând. 

 
Cazarma U – o clădire datând din secolul al XVIII-lea a fost cea mai vizitată locaţie a evenimentului Art 

Encounters 

Primul festival de artă stradală 
În Timișoara e o tradiție ca arta să ia forme în spații publice neconvenționale. Astfel a luat ființă în 2011 

primul festival de artă stradală. Ideea a pornit de la existența unor lucrări de graffiti sau street art notabile și 

integrate deja în peisajul urbanistic al orașului: „Totul a plecat de la o pură pasiune pentru street art, 

încărcat cu sens, cu profunzime, cu simbolistică. Pasiunea – o pasiune ce evoluează pe dimensiunile 

prospecțiunii și a experimentelor pe de o parte, iar pe de altă parte este o pasiune a unei afectivități 

stimulată de spațiul urban,” dezvăluie Corina Nani, fondatoarea festivalului. 

Astfel, obiecte urbane care au o întrebuințare zilnică banală prind altă semnificație în peisajul colorat al 

artei stradale. Spațiul urban,adeseori anost, dezolant,părăsit sau învechit, devine un partener – complice al 

artistului, în procesul de transmitere a unor discursuri care pun în lumină o varietate de atitudini 

contradictorii, conflictuale, provocatoare. 

Povestea acestor proiecte ne arată cum, la Timișoara, urbanul a îmbrățișat arta în diferitele ei forme. Dar ele 

nu au apărut într-un vid cultural și artistic, ci continuă o tradiție a locului unde creativitatea, experimentul și 

libera exprimare au reușit să se manifeste, în ciuda sau în afara sistemului. Înainte de 1989, grupul Sigma 

avea reputația de a efectua experimente în parcurile orașului, în timp ce în anii 90 o serie de festivaluri de 

artă performativă care au avut loc în ruinele Palatului Baroc și pe străzile orașului au adus la Timișoara cei 

mai renumiți artiști români ai acelor ani. 

Profitând de acest etos al orașului, unde arta încercă să devină o componentă intrinsecă a urbanului, o altă 

inițiativă, la o scară mai mare, care a încercat să aducă arta mai aproape de oameni și de oraș, a avut loc în 

octombrie 2015. Art Encounters, prima ediție a bienalei de artă românească contemporană, a fost o 

premieră pentru scena artistică din România, prin însuși conceptul evenimentului și povestea din spatele 

proiectului. Ovidiu Șandor, fondatorul evenimentului, a dorit ca arta să cucerească orașul. Vizitatorul și 

locuitorii orașului au descoperit arta în cele mai variate forme, prezentată în cele mai diverse spații: de la 

clasicele muzee și galerii, până la locațiile cele mai neconvenționale incluzând Sinagoga Cetate, Piața 

Libertății, Atelierul Balamuc, Liceul romano-catolic Gerhardinum, sau spații reconvertite temporar, cum ar 



fi, cea mai vizitată locație a evenimentului, Cazarma U – o clădire datând din secolul al XVIII-lea, dar 

părăsită și fără o anume întrebuințare de zeci de ani, sau Halele Timco – un fost spațiu industrial care a 

găzduit lucrările celor mai importanți artiști români contemporani, ca parte din expoziția principală a 

bienalei, sau spațiile moderne de birou din incinta City Business Centre, unde a fost spusă povestea 

emblematicului Grup Sigma. 

În ciuda faptului că un astfel de eveniment nu s-ar încadra în categoria inițiativelor mici, totuși Art 

Encounters a prezentat o multitudine de posibilități artistice, transformându-se într-un experiment care a 

dovedit că interacțiunea dintre artă și urban poate lua multiple forme. 

Inițiativele descrise aici, precum și altele, încearcă să alinieze Timișoara atât la trendurile artistice 

internaționale care aduc arta în stradă, cât și la cele de dezvoltare urbană care reconvertesc spații părăsite 

sau anoste în spații vii, cu aportul artei. Emergența acestor forme de expresie a identității artistice a locului 

este mărturie a bogatului spirit creator individual venit din mediul artistic și cultural local al acestui oraș. 

Primele semne ale reconsiderării artei în spațiul urban încep să apară. În cel mai recent proiect major de 

reabilitare a centrului vechi al orașului, șase sculpturi răspândite pe noile pietonale fac trecătorul să-și 

oprească pașii, sau măcar gândurile. De aici și până la proiecte artistice strategice, mai complexe, de 

dimensiuni mai mari e drum lung, dar nu imposibil, de parcurs. Premisele au fost create deja. 

„Nu mai fusesem în cazarma din centrul orașului de pese treizeci de ani. Era un loc pentru aruncat gunoiul, 

acolo creșteau bălării și dormeau boschetarii. Dar cineva a văzut potențialul ei, a curățat-o și a făcut-o 

spațiu pentru artă. Doar ziduri din cărămidă, fără uși și ferestre, dar plină de artă modernă, cazarma arăta 

splendid!” 
Brîndușa Armanca, jurnalistă din Timișoara/  

 Revistă de cultură și gândire strategică 

 

Patrimoniu industrial, street-art şi regenerare urbană  

  
O perspectivă antropologică asupra artei stradale  

  
Orașul urban și „dreptul la oraș”  

  
Artă la soare  

  
Curtea de Argeş, reactivarea legendei  
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