
 

 

  



 

  



 

INTRODUCERE 

 

În București, avem o abundență de clădiri cu destinație culturală în zona centrală, dar aceste 

funcțiuni lipsesc în zonele de blocuri construite în perioada anilor 60-80, unde sunt locuințele 

pentru aproximativ 75% din bucureșteni. Dezafectarea cinematografelor și abandonul 

clădirilor sau transformarea lor în spații comerciale sau baruri au condus la pierderea unuia 

dintre puținele locuri de expresie culturală din aceste comunități de vecinătate. Aceste 

cartiere sunt adesea extrem de dense ca număr de locuitori care împart spațiul public și 

funcțiunile publice. 

Dialogul inițiat prin proiectul „Cultura cartierelor bucureștene. Reflecție și acțiune pentru 

nuclee culturale în marile ansambluri de locuințe colective”, finanțat de Centrul de proiecte 

culturale al municipiului București - ArCUB  în cadrul programului cultural „Ești București 

2015” se dorește a  fi unul între toți actorii urbani relevanți – locuitori, autorități publice, 

urbaniști, arhitecți și mediul privat. Dezvoltarea unor centre culturale, care să permită 

creșterea coeziunii comunității de vecinătate, precum și dezvoltarea sentimentului de 

apartenență la un cartier, este un interes comun al tuturor acestor actori. 

Revitalizarea comunităților locale nu se poate face în afara exercițiului cultural. În București 

avem o abundență de clădiri cu destinație culturală în zona centrală, în timp ce în cartierele 

în care oamenii locuiesc, aceste funcțiuni lipsesc. Odată cu dezafectarea cinematografelor, 

zonele locuite din București au fost văduvite de una dintre puținele expresii culturale din 

comunitate. 

  

Discuțiile purtate pe perioada desfășurării proiectului, atât cu locuitorii din cartiere cât și cu 

profesioniști ai mediului construit și reprezentanți ai comunității artistice au vizat 

identificarea nevoilor locale cu privire la viața culturală a comunităților, precum și 

posibilitatea de a identifica spații abandonate ce pot deveni centre culturale de cartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRUL CULTURAL DE CARTIER 

 

Un centru cultural este un spațiu care găzduiește activități culturale și promovează cultura în 

diverse forme. 

Fie că discutăm despre un loc în care pot avea loc întâlniri culturale, repetiții de dans sau de 

muzică, un loc de socializare sau un loc de spectacol, un spațiu educațional destinat oricărei 

arte, orice pretext cultural de întâlnire este unul care poate aduce beneficii majore la nivelul 

micro comunităților.  

Pe lângă componenta culturală, un astfel de centru poate fi o alternativă de dorit la variantele 

deja existente în cartiere, de petrecere a timpului liber. 

Componenta socială este esențială când vorbim de un astfel de spațiu. Complementară îi este 

însă și cea educațională. Centrele culturale pot să aibă un singur tip de activitate dominant 

(spre exemplu teatrul) sau mai multe tipuri de activități, desfășurate în paralel sau succesiv, 

după un orar sau calendar dinainte stabilit.  

Prin tip de activitate dominantă ne referim de fapt la o artă anume căreia centrul cultural i-ar 

putea fi destinat. Pornind de la teatru, într-un astfel de centru s-ar putea juca spectacole, ține 

cursuri de teatru (atât pentru copii cât și pentru adulți), cursuri de mișcare scenică, de vorbire 

în public sau de canto, ar putea exista săli de repetiții pentru trupe de teatru independent, 

etc. 

De preferat sunt, firește, centrele culturale a căror ofertă este suficient de diversificată încât 

să se adreseze mai multor tipuri de „consumatori culturali”, adică beneficiarii unui astfel de 

spațiu să fie cât mai mulți. Oferta tinde să fie direct proporțională cu tipul de spațiu, cu 

capacitatea sa, cu adaptabilitatea – atunci când vorbim de un spațiu construit existent. 

Centrul cultural de cartier este o clădire publică, al cărei utilizator principal este comunitatea. 

De aceea, acesta trebuie să răspundă, în primul rând, dorințelor, nevoilor culturale și 

așteptărilor celor cărăora le este destinat. Însă, dacă locuitorii din cartier ar fi utilizatorul 

general al spațiului, artiștii – cei care furnizează servicii și se folosesc de spațiu tot pentru 

locuitori – ar fi utilizatorul specific. 

Proiectul acesta a pornit de la premisa că există spații construite neutilizate care ar putea fi 

adaptate unor funcțiuni culturale, deservind comunitățile din vecinătate, însă, în urma 

discuțiilor reprezentanți ai categoriilor de actori mai sus menționate s-a constatat că și spații 

utilizate, cu alte funcțiuni, pot să desfășoare, complementar, activități culturale. O parte 

dintre școlile și liceele din cartiere au săli de festivități care ar putea cu ușurină deveni săli de 

spectacol. De asemenea, la sfârșit de săptămână sau în afara orelor, sălile de clasă ar putea 

găzdui activități culturale alternative, bazate pe educație nonformală, experiment, socializare, 



încurajarea creativității. Deci construcțiile pentru învățământ pre-universitar pot fi avute în 

vedere atunci când se vorbește despre posibile nuclee culturale în cartiere. 

Activități. Cultură. Cartier 

 

Spațiile culturale formale se află în centrul Bucureștiului, și este normal să fie așa. Spațiile 

culturale din cartiere sunt destinate mai degrabă unor forme alternative de manifestare 

culturală. Publicul principal este format din locuitori ai acelor cartiere, iar activitățile culturale 

trebuie să fie apreciate, în primul rând, de aceștia. Dintre activitățile posibile, pentru mai 

multă cultură în cartiere, menționăm: 

• activități prin care se pot pune în valoare experiențele lor, ca locuitori ai cartierului respectiv  

• activități pentru adolescenți, care pot învăța diverse lucruri și realiza un „produs cultural” în 

același timp (de exemplu fotografi, filme de scurt-metraj, scriere creativă), al cartierului, 

despre cartier sau expus, prezentat în cartier. 

• activități care să anime spațiile de la parterul blocurilor care nu sunt folosite în prezent 

• artă urbană, street-art 

• consumul de cultură ca pretext pentru socializare, coeziune comunitară pentru asta fiind 

nevoie de spații dedicate care să vină în întâmpinarea unei nevoi 

• activitățile trebuie să acopere o gamă suficient de largă încât să acopere diferitele categorii 

de vârstă, de la preșcolari până la pensionari 

• spații de întâlnire pentru adolescenți 

Activitățile enumerate mai sus se referă la modalități prin care se pot implica locuitorii în 

procesul cultural. Pe lângă acestea probabil mai sunt altele care ar merita menționate. Toate 

acestea pot fi completate de spectacole și cursuri, expoziții și concerte la care locuitorul este 

doar public. Spațiul, fdacă este suficient de generos ca suprafață, poate fi adaptat astfel încât 

să răspundă mai multor nevoi. 

 

Pentru ca activitățile culturale să existe în cartiere este nevoie și de operatori culturali. Aceștia 

își doresc să impună niște standarde de calitate și să ofere o alternativă reală la petrecerile 

organizate de administrații sub titulatura de evenimente culturale. Atâta vreme cât se alocă 

fonduri pentru astfel de evenimente, înseamnă că există posibilitatea redirecționării unei 

părți înspre activități culturale pentru comunitate. O posibilă colaborare între operatori 

culturali și direcții de cultură din primării ar putea avea rezultate deosebite, aceștia putând 

contribui cu propuneri alternative, chiar interesante de acțiuni culturale pentru care banii 

publici s-ar cheltui mai cu folos. 



Primul pas înspre o mai bună înțelegere a felului în care se organizează astfel de acțiuni 

culturale în cartiere ar trebui să fie transparența privind modul în care se cheltuie banii publici, 

evaluând impactul și calitatea.  

Autoritățile publice locale ar putea face concursuri de proiecte, prin care să se atribuie 

responsabilitatea de a organiza activități culturale operatorilor cei mai competenți dintre 

aplicanți. Un centru cultural de cartier este un proiect comunitar, nu este un spațiu de nișă, 

iar complexitatea unui astfel de spațiu nu poate fi susținută independent. Deci, pentru a 

aduce cultura în cartiere este necesară susținerea Administrațiilor Publice. 

 

Desfășurarea de activități, de oricare ar fi acestea, presupune consum de resurse, deci costuri. 

Pentru a desfășura activități culturale într-un centru de cartier este nevoie de o sursă de 

finanțare constantă, care să asigure continuitate măcar pe durata unui an întreg. Activitățile 

desfășurate ar fi permanente și ocazionale, iar pentru primele este nevoie și de susținere 

permanentă. Este important de menționat faptul că este necesar să se construiască o relație 

de încredere între comunitate și centru (și aici vorbim despre oamenii asociați spațiului și 

funcțiunii). Pentru a construi încredere este nevoie de continuitate. Continuitatea presupune 

o durată mai mare de timp, în care se fac cheltuieli de întreținere, salarii pentru personalul 

permanent, etc. 

Centrul cultural de cartier ar putea fi chiar un spațiu în care comunitatea oferă cultură 

comunității, artiștilor sau altor comunități. Apropo de coeziune socială, formarea și 

îndrumarea unor trupe de teatru de amatori, cu locuitori care au diferite ocupații dar simt 

nevoia să își dezvolte creativitatea sau pur și simplu caută un alt fel de ocupație pentru timpul 

liber poate să ducă la o ofertă culturală cu identitate locală. Astfel se satisface și nevoia de 

apartenență, și oamenii încep să se identifice cu spațiul. Acesta nu este doar pentru ei, ci 

devine al lor. Din utilizatori generali ei pot deveni utilizatori specifici. 

Promovarea unui centru cultural de cartier nu se poate face, însă, pe canalele de comunicare 

actuale. În prezent social-media este instrumentul principal de comunicare (mediul on-line în 

general), însă pentru activități locale cu un public specific ar trebui să fie folosite canalele 

tradiționale: pliante, afișe la avizierul scării de bloc, participarea la ședințele de bloc și 

informarea directă a locuitorilor, construirea unui dialog real. 

 

Locuitorii din cartiere asociază cultura din zonele în care locuiesc cu filialele Bibliotecii 

Metropolitane. Pe teritoriul orașului București există cca. 30 de spații destinate acestora, în 

cele 6 sectoare. Dintre ele, 20 se află în apropierea unor zone de blocuri sau chiar în cartierele 

de locuințe colective. O variantă mai eficientă de a crea un centru cultural de cartier ar fi, 

acolo unde este posibil, adăugarea de noi funcțiuni culturale bibliotecilor de acest fel.  



Însă, acest proiect a pornit de la ideea de reutilizare adaptată a unor spații nefolosite din 

cartiere, în funcție de nevoile culturale existente. Această metodă de regenerare urbană prin 

cultură a dus la nașterea unor centre culturale de cartier care au avut un puternic impact 

pozitiv asupra comunităților din multe orașe ale Europei. Studiile de caz ce urmează a fi 

prezentate sunt menite a ne inspira și a ne încuraja să găsim metodele potrivite de a fi aplicate 

în cazul Bucureștiului pentru o distribuire unitară a culturii înafara zonei centrale, pentru 

micro comunități. Conversia spațiilor industriale în spații destinate artei este cea mai întâlnită 

practică prin care se reciclează fondul construit pentru cultură. 

 

DOX Centru de Artă Contemporană 

 

Localizare: Praga, Cehia 

Arhitecți:  Ivan Kroupa, Dvořak & parteneři 

 

 

 

 

Conversia unei foste mici fabrici, neutilizate, din cartierul Helešovice, Praga, în centru dedicat 

artei contemporane a început în anul 2004, din inițiativa privată a proprietarului.  



 

Transformarea este una sensibilă, prin care elementele arhitecturale istorice sunt recuperate 

și interconectate prin elemente noi, minimaliste, creând un ansamblu unitar, compact, 

armonios, ce integrează structuri datând din perioadele diferite, unde vechiul și noul nu 

concurează, ci se împletesc și se potențează reciproc.  

 

Centrul pentru artă contemporană DOX găzduiește expoziții temporare, instalații interactive, 

proiecții, discuții și dezbateri, zone pentru loisir, răspunzând unei lipse de activități culturale 

la nivelul cartierului, dar având în același timp recunoaștere națională și internațională.        

DOX  este mai mult decât un spațiu fizic, este o organizație nonprofit, care are misiunea de a 

sprijini și promova arta contemporană și tinerii artiști, de a crea legături și antrena un dialog 

între scena locală și cea internațională, de a apropia și depăși granițele dintre diferitele forme 

de artă, de a crea un forum dinamic pentru interacțiune socială. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Filială a Bibliotecii Municipale  

 

Localizare: Praga, Cehia 

Arhitecți: Atrea Studio 

 

 

 

Fosta piață centrală a cartierului Smíchov din Praga a devenit sediu al Bibliotecii Municipale 

Publice a orașului, începând cu anul 2003, printr-o investiție publică, din partea primăriei 

sectorului 5, proprietar al  pieței.  

 

Hala centrală din Smíchov, datând de la începutul secolului XX, are o arhitectură 

impresionantă, specifică perioadei și programului, cu influențe Art-Nouveau - înălțime de 20m 

și deschideri mari, susținute de o structură metalică zveltă, cu grinzi în zăbrele și coloane de 

fontă cu capiteluri decorative.  Conversia fostei piețe în bibliotecă a urmărit păstrarea 

caracterului puternic al clădirii și valorificarea spațiului existent, fără a îl altera, prin intervenții 

minimale, menite să asigure echipamentul necesar noii funcțiuni - caracteristicile inițiale ale 

spațiului și lumina naturală zenitală deservind perfect noul program.  

 



Amintind de trecutul comercial al clădirii, la nivelul inferior, subteran, funcționează un 

supermarket, cu program și acces independent de librărie.  

 

Biblioteca municipală are în prezent 40 de sedii, menite să deservească locuitorii din toate 

zonele orașului, asumându-și atât rolul informativ, educațional, cât și recreativ - evenimente 

culturale și activități pentru copii completează programul bibliotecii.  

 

 

 



 

VIAS Space  
 

localizare: Leon, Spania 

arhitecți: estudioSIC 

 

 

 

 

Rezultat al unei inițiative civile, VIAS Space este un spațiu conceput pentru și prin participarea 

cetățenilor: reabilitarea unei foste gări (Feve) din orașul Leon, Spania și transformarea sa în 

centru cultural pentru tineret. VIAS este un spațiu vibrant al zonei și al întregului oraș, un nou 

laborator cultural și de artă dedicat tinerilor, realizat prin intermediul colaborării dintre 

cetățeni, administrație și proiectant. 

 

Soluția presupune crearea a trei zone: stația propriu zisă, ce găzduiește o galerie 

multifuncțională, cu spațiu amplu și flexibil, un nou corp de clădire pe latura de nord a 



terenului, unde funcționează Centrul de Tineret și o piațetă publică și amfiteatru în aer liber, 

ce au luat locul fostelor șine de cale ferată.  

 

Pornind de la principiul recuperării și reutilizării clădirii existente, intervențiile sunt moderate, 

urmărind asigurarea cerințelor impuse de noua funcțiune: iluminat, siguranța utilizatorilor, 

spații de depozitare și echipamente tehnice. Noul corp utilizează sisteme de design pasiv 

pentru încălzirea și răcirea interiorului, iar designul spațiului public respectă memoria locului.  

 

Sustenabilitatea urbană și socială, minimizarea resurselor necesare și valorificarea 

oportunității cooperării dintre management, arhitectură și oraș reprezintă punctele cheie ale 

acestui proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Centru comunitar pentru copii 

 

Localizare: Alcañiz, Spania 

Arhitecți: Miquel Mariné Núñez + César Rueda Boné 

 

 

 

După ce nu a mai fost utilizată ca piață agroalimentară de câțiva ani, hala a redevenit parte a 

vieții orașului, un spațiu dedicat socializării, petrecerii timpului liber și educației, prin 

transformarea sa în centru comunitar pentru copii. 

 

Aceasta presupune, la nivelul intervenției arhitecturale, conservarea construcției existente și 

introducerea unui nou element, o structură ușoară, reversibilă, independentă de structura 

existentă, dar în dialog cu aceasta. Noul element are rolul de a direcționa utilizatorul și de a 

crea spații cu grade diferite de izolare și intimitate, cum ar fi zonele dedicate programelor 

educative pentru copii. Caracterul public al pieței a fost menținut, urmărind conservarea și 

valorificarea calităților spațiale ale halei. Astfel, centrul cuprinde zone dedicate educației 

copiilor, precum și zone de relaxare, joacă, socializare, evenimente pentru copii și adulți 

deopotrivă. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Centrul Cultural Centquatre 

 

Localizare: Paris, Franța 

Arhitecți:  Atelier Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centrul Cultural Centquatre s-a dezvoltat în spațiile fostului serviciu municipal de pompe 

funebre al Parisului, situat în arondismentul 19. În prezent, este un loc unde arta, în toate 

formele sale, teatru, dans, muzică, cinema, video, artă culinară, digitală, urbană, etc. , vine în 

întâmpinarea tuturor, creând un loc viu al culturii secolului XXI, al noii generații de facilități 

cultural-artistice, unde dialogul dintre artă, practici culturale și oameni este permanent.  

 

Proiectul, din punct de vedere arhitectural, al reutilizării clădirilor, a avut la bază o abordare 

conceptuală ghidată de înțelegerea caracteristicilor sitului și valorificarea acestora prin 

extinderea, accentuarea sau amplificarea lor - a raționalității organizării spațiale, fludității și 

varietății spațiilor, a luminii naturale abundente. etc.  

 

Centrul asigură spații pentru rezidențe, producții, performanțe și festivaluri artistice dintre 

cele mai variate și are o participare și audiență locală, dar și internațională. Pe lângă spațiile 

și facilitățile dedicate performanțelor artistice, acesta cuprinde o serie de spații pentru 

activități complementare, precum: magazine de artă, cafenea, restaurant, facilități publice 

pentru artiști amatori, spații pentru copii, unde își pot cultiva talentul, și chiar spații pentru 

activități sportive și dans.  

 

Dialogul dintre artiști și public este încurajat prin organizarea frecventă de evenimente în 

acest sens. Publicul este susținut prin accesul liber și gratuit la multe dintre evenimentele și 

activitățile desfățurate, precum și prin acțiunile dedicate comunității (spre exemplu, seara de 

bal populaire organizată lunar).  

 

Centrul este unul dinamic, versatil, vibrant și oferă publicului o nouă percepție asupra artei 

contemporane. Treptat, Centquatre a devenit un actor esențial în dinamica cartierului din 

care face parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrul Cultural Nicolai 

 

Localizare: Kolding, Danemarca 

Arhitecți:  Dorte Mandrup Arkitekter 

 

 

 

 

Centrul Cultural Nicolai a luat naștere prin schimbarea funcțiunii celor 5 corpuri de clădire ce 

alcătuiau o fostă școală și a curții lor comune. Nici una dintre clădiri nu mai era folosită ca 

școală la momentul deciziei de a le transforma în centru cultural dedicat comunității.  

 

Datând din perioade diferite și având astfel expresii arhitecturale variate, conceptul 

arhitectural a urmărit crearea unei percepții unitare asupra elementelor ansamblului, prin 

tratarea în limbaj comun a noilor intervenții. Din punct de vedere al funcțiunilor, fiecare 

clădire are propria sa identitate: 

 1. Casa cinematografului: Cinematograf de artă non-profit, videotecă, cafenea și 

 restaurant, împreună cu birouri și studiouri ale televiziunii locale; 



 2. Casa patrimoniului: arhive ale istoriei locale, săli de studiu, sală de conferințe, spații 

 complementare de întâlnire și discuții; 

 3. Casa culturii copiilor: sprijinită de o fundație non-profit, adăpostește spații dedicate 

 activităților culturale pentru cei mici, precum teatru, dans, workshopuri creative, șa; 

 4. Casa artelor: cuprinde studiouri și ateliere de lucru pentru artiști locali; 

 5. Casa muzicii: fosta sală de sport a școlii, adaptată și utilizată pentru concerte 

 

Centrul Cultural Nicolai se adresează unor categorii variate ale comunității, pornind de la cei 

mici și până la artiști locali, oferind locuitorilor noi posibilități variate de petrecere a timpului 

liber prin activități culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centru cultural multifuncțional La Fabrika 

 

Localizare: Praga, Cehia 

Arhitecți:  Atelier KAVA   

 

         

 



 

 

 

 

 



 

O mică turnătorie din cartierul Holešovice, Praga, care nu mai funcționa, iar abandonul său 

contribuia la degradarea clădirii și zonei, a fost transformată, treptat, într-un spațiu comunitar 

vibrant, dedicat evenimentelor culturale, socializării și relaxării.  

 

La Fabrika reprezintă un exemplu pozitiv de reutilizare a unui spațiu nefolosit dintr-un cartier 

fost "muncitoresc". Spațiile au fost adaptate pentru a răspunde noilor utilizări, variate și 

flexibile, prin intervenții contemporane minore, non invazive și adecvate, menținând 

caracterul clădirii, într-o abordare sinceră. 

 

Corpul turnătoriei cuprinde o sală de teatru, dotată cu tehnologie modernă și pereți amovibili, 

scaune retractabile, pentru a putea răspunde unor utilizări multifuncționale, iar corpul 

atelierelor a fost adaptat pentru  sală multifuncțională, cafenea, ateliere, studiouri, etc.  

  

Cartierul Holešovice a câștigat un loc atractiv pentru locuitori. La Fabrika este un centru 

cultural multifuncțional, un spațiu creat pentru comunitate, care reușește să aducă o nouă 

viață într-un spațiu abandonat al cartierului, găzduind activități dintre cele mai diverse - 

concerte, expoziții, piese de teatru, circ, proiecții de filme, dezbateri publice, concursuri, 

improvizații, etc.  

 

La Fabrika contribuie la continuitatea caracterului cartierului, spunându-și în mod sincer 

istoria și în același timp răspunde nevoilor comunității, creând o platformă culturală și socială 

pentru locuitorii zonei și nu numai. 

 

              

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Cartier. Cultură. București 

 

Una dintre mizele acestui proiect a fost identificarea acelor spații construite, neutilizate, din 

cartierele de blocuri, care au potențial de a deveni nuclee culturale ale zonelor în care se află.  

În tipologia de mai joc vom putea asocia cu ușurință construcții întâlnite în viața de zi cu zi. 

Generații succesive au cunoscut cartierul dormitor bucureștean așa cum era înainte de unele 

demolări și de abandonarea unor spații sau renunțarea la anumite dotări de cartier. 

 

TIPURI DE SPAȚII IDENTIFICATE 

 

1. Complexul comercial de cartier 

Aceste construcții tip au fost realizate în multe dintre cartierele de blocuri construite în 

perioada 1960 – 1980. În zonele centrale însă, lipsesc. Erau dotări de cartier menite să 

deservească blocurile din vecinătate. Unele dintre ele, cum ar fi Gloria sau Favorit, aveau în 

componență și cinematograful de cartier. În cazul fostului complex Gloria, așa-numitele galerii 

comerciale au fost demolate, astăzi rămânând în picioare doar cinematograful. La Favorit însă, 

complexul este încă așa cum fusese el construit o dată cu dezvoltarea cartierului Drumul 

Taberei. 

Un alt complex comercial care este reper pentru locuitorii din Balta Albă este Rucăr. Mai puțin 

de 40% din spații funcționează în prezent, având funcțiuni comerciale și de alimentație 

publică. După 2000 acesta a rămas încă un loc-reper datorită restaurantului Rucăr, care s-a 

închis acum mai puțin de doi ani. În apropiere se află și complexul Diham, foarte asemănător 

din punct de vedere constructiv. 

Fostul complex Delfinul, din Pantelimon, o altă clădire reper pentru acel cartier, face ănsă 

parte din altă categorie constructivă, deși este tot un fost spațiu comercial, parțial neutilizat. 

Acesta este unul dintre puținele „circuri ale foamei” care încă își păstrează forma. 

 

Cumplexul Rucăr, de pe Baba Novac, a fost spațiul care s-a ales pentru a discuta față în față 

cu locuitorii cartierului despre dorințele și așteptările lor de la un posibil centru cultural de 

cartier.  Activitățile desfășurate și momentele artistice prezentate au fost exerciții de 

imaginație, dar s-a constatat că există atât dorința cât și nevoia de a avea dotări culturale de 

cartier, iar fostele spații comerciale de acest fel sunt percepute ca locuri pozitive în care 

comunitatea ar veni să desfășoare activități culturale în eventualitatea unei astfel de 

reutilizări. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Cinematograful de cartier 

În cadrul cercetării am identificat doar patru stfel de cinematografe încă existente în București 

- Gloria, Giulești, Grivița, Favorit. Inițiativa Favorit este un exemplu de succes de recuperare a 

unui spațiu cultural de cartier, neutilizat, și de recalificare a sa.  

Primele filme ale multor locuitori au fost văzute în aceste sălile cinematografelor de cartier. 

Aceste construcții abandonate, care au avut și inițial funcțiune culturală, cunt poate cele mai 

fezabile să devină centre culturale de cartier. Locuitorii zonelor ăn care se află deja asociază 

cultura cu spațiile respective. Un cinematograf de cartier nu înseamnă doar sala de cinema. 

Un astfel de spațiu poate să găzduiască și alte tipuri de activități culturale. Însuși foyerul ar 

putea deveni un spațiu expozițional al cartierului. Iar sala propriu-zisă, pe lângă proiecții, fără 

mari intervenții poate fi propice pentru teatru sau concerte. 

Posibilități există, cu investiții relativ reduse, pentru reanimarea unor repere culturale 

anterioare. În memoria colectivă, cinematograful de cartier este încă un simbol. 

 

 



 

 

 

 

cinema Gloria, 2015 

 

 

 

 



3. Poșta de cartier 

 Fie că vorbim despre mici sedii de poștă de la parterul unor blocuri sau de clădiri în care se 

aflau sediile de sector, există suficiente spații în care acestea nu mai funcționează, și care încă 

nu au primit o altă destinație. Exemplul aparte, deoarece clădirea este una deosebită, este 

fosta Poșta Vitan, clădirea respectivă având și valoare estetică și arhitecturală deosebită. Dat 

fiind faptul că este încadrată ăn cala întâi de risc seismic, consolidarea sa ar trebui să fie 

iminentă. Dacă autoritățile locale ar fi interesate de asta, este de la sine înțeles că acolo nu ar 

mai avea de ce să funcționeze tot un sediu al Poștei, deci o funcțiune culturală ar putea fi 

potrivită. Amplasamentul este de asemenea unul aparte, la intersecția a două cartiere cu zona 

centrală (Dristor și Vitan). 

  

4. Spațiul neutilizat de la parterul blocului 

Parterul comercial își schimbă periodic fața. Mereu dispare câte un magazin pentru a fi 

înlocuit imediat de un altul sau rămâne așa multă vreme în așteptarea unei noi funcțiuni. 

Aceste spații, deși reduse de obicei, ca dimensiuni, pot fi ușor de compartimentat și de 

adaptat unor funcțiuni culturale destinate unui public specific. Aproape orice formă de artă 

contemporană își poate găsi locul aici. Un astfel de spațiu a fost PAVILION, pe strada Nicolae 

Titulescu (acest centru de artă contemporană a funcționat câțiva ani la un parte comercial de 

bloc, și devenise un spațiu reprezentativ atât pentru artiști cât și pentru publlicul consumator 

de artă). 

 

5. Centrala termică dezafectată 

Centralele termice sunt cele mai frecvent întâlnite construcții tip dintre blocuri. Deși de 

dimensiuni modeste, datorită înălțimii și deschiderilor mari, acestea pot fi mult mai ușor 

adaptate la funcțiuni destinate spectacolului (unde au loc reprezentații de teatru, dans, 

concerte).   

                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 



 

6. Piața agro-alimentară 

Piața 13 seprembrie ilustrează perfect acest tip de spații abandonate. În acest caz particular, 

reutilizarea acesteia ar fi dovada unei bune strategii de regenerare urbană. Aceasta se află la 

limita a trei cartiere (Rahova, Ghencea, 13 Septembrie) și este un pol negativ al întregii zone, 

zonă privată, de altfel, de dotări de cartier elementare (spații de petrecere a timpului liber, 

alimentație publică, sănătate, cultură). 

 

 

 

 

7. Spațiul industrial 

Reutilizarea adaptată a spațiilor industriale abandonate, la nevoi culturale, este o practică 

usuală la nivel european. Clădirile industriale dezafectate, parte din ansambluri sau nu au tins 

să fie transformate în spații destinate artelor și artiștilor, în multe capitale zonele cu cea mai 

bogată viață culturală. 

În București, mișcarea culturală alternativă se petrece în spații precum W.A.S.P., NOD 

Makerspace sau Halele Carol. 

La limite de cartier, sau chiar deja înglobate în țesut, se află numeroase spații industriale 

neutilizate. Acestea sunt poate cele mai numeroase spații neutilizate de care dispune orașul, 

dar și cele mai versatile și mai adaptabile la funcțiuni culturale. Însă asocierea pe care tindem 

să o facem, cu perioada comunistă, ne face să nu putem să le privim ca pe niște plusuri de 

care putem dispune, ci ca pe niște non-valori de care nu ne dorim să ne apropiem. O parte 



dintre studiile de caz ilustrează proiecte de scucces, de conversie a unor spații industriale în 

spații culturale, și au fost alese tocmai pentru a debloca imaginația. 

 

Dacă ar fi să alegem alte criterii după care să clasificăm spațiile construite neutilizate, din 

cartierele de locuințe, cu potențial de reutilizare adaptătă la funcțiuni culturale, am putea să 

o facem după localizare. Acestea s-ar putea afla: 

- între blocuri 

- cu deschidere la o arteră principală de circulație 

- într-o zonă reprezentativă din cartier 

- într-o zonă limitrofă a cartierului 

- la intersecția dintre două sau mai multe cartiere, etc. 

 

De asemenea, spațiile nefolosite s-ar mai putea clasifica în funcție de dimensiuni sau de 

perioada în care au fost construite, de stil arhitectural sau sisteme constructive, de relația cu 

centru orașului sau cu infrastructura pentru transport în comun, etc. 

Și posibilitățile de refuncționalizare sunt multiple, dar cert este că funcțiunile culturale în 

cartiere sunt necesare și că reutilizarea unor spații deja existente este o metodă firească de a 

le și realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ 

CHESTIONAR DE NEVOI CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


