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Continuând, în mod coerent, pe un alt nivel, preocupările sale manifestate în ultimul deceniu de activitate, şi analizând beneficiile multi-
ple ale largului parteneriat cultural consolidat în cadrul Bienalei Art Encounters, în care Fundaţia Triade a fost inclusă, alături de celelalte 
entităţi coorganizatoare şi partenere – Fundaţia Art Encounters, Primăria Timişoara, Direcţia pentru Cultură  şi Ordinul Arhitecţilor din 
România – Filiala Timiş, ce s-a concretizat  într-un eveniment de o anvergură deosebită,  Fundaţia Triade îşi propune pentru anul 2016 
iniţierea unui complex proiect pluridisciplinar de lectură şi programare spaţială a artei în spaţiul urban. 

Utilizând o paletă diversă de metode de investigaţie şi intervenţie, aparţinând câmpurilor artelor vizuale, arhitecturii şi urbanismului, 
geografiei urbane, sociologiei şi psihologiei environmentale, programul fundaţiei Triade are intenţia declarată - şi asumată , de altfel, în 
cadrul primei ediţii a Bienalei Art Encounters -, de a genera un prim masterplan al artei în spaţiu public al oraşului Timişoara.

Evenimentele culturale propuse vor fi poziţionate de-a-lungul unui vector temporal, dar şi tematic, ce va surprinde logica desfăşurării 
studiului, dar şi cea a alcătuirii masterplanului. 

 Fundatia Triade
 Ordinul Arhitecţilor
 Facultatea de Arhitectură
 Facultatea de Arte
 Universitatea de Vest
 Primăria Timişoara
 Direcţia pentru Cultură
 Asociaţia Timişoara - Capitală Europeană a Culturii 2021
 Asociaţia Simultan
 Asociaţia Melopolis



WORKSHOPUL de ANALIZA PSIHOGEOGRAFICA  

FAZA 1 (12, 13, 14 septembrie) 
Prima etapă a workshopului va surprinde şi va analiza intervenţiile de tip artistic în spaţiul public 
timişorean şi modul în care aceste intervenţii sunt receptate  - pe de o parte  de către publicul de speciali-
tate, pe de altă parte de către vizitatori şi,  mai ales, de către comunitatea oraşului, în ansamblul ei. Folosind 
metode deopotrivă ştiinţifice, aparţinând studiilor urbane - sociologiei sau psihologiei environmentale, dar 
şi lecturi subiective (de tipul derivei psiho geografice situaţioniste), workshopul  va avea însă ca principal 
scop  identificarea şi cartarea unor posibile zone de interes, trasee tematice, puncte critice ce pot fi augmen-
tate prin intervenţii artistice corelate tematic. Workshopul va încerca să identifice astfel atât  patternurile 
urbane pe care păturile creative (ca principal grup ţintă) le-au definit în peisajul artistic al oraşului, cât 
şi spaţiile noi, cu potenţial de transformare, utilizând unelte de analiză de tip SWOT. Se vor studia astfel 
punctele tari şi slabe, vizibile atât la nivelul hărţii, cât şi în punctele de detaliu cele mai sensibile, evidenţiin-
du-se oportunităţile,  dar şi ameninţările specifice fiecărui context în parte. Workshopul va avea o dimensi-
une pluridisciplinară, adresându-se studenţilor, dar şi tinerilor absolvenţi de arte, arhitectură, sociologie, şi 
geografie urbană, aspect ce credem că va consolida calitatea informaţiilor culese, dar şi concluziile analizei 
SWOT.
Întrevedem, ca potenţiale rezultate, definirea unor zone distincte care să poată privilegia anumite tipuri de 
intervenţie, corelativ cu structura populaţiei zonelor analizate.
Vom avea în vedere pentru modelul analizei, 4 cartiere diferite : 1. zona Iosefin, cartier istoric al oraşului, 
poarta înspre cetate ; 2. Cartierul Calea Şagului, cartier de blocuri, construit în perioada anilor 70, şi definit 
prin spaţii de recreere restrânse ; 3. Cartierul Dumbrăviţa, cea mai nouă zonă rezidenţială a oraşului şi 4. 
Complexul studenţesc, definit prin populaţia cu vârste cuprinse între 20-30 de ani.  Se va urmări modul în 
care se poate insera prezenţa artei în aceste cartiere şi care este impactul pe care această prezenţă îl poate 
avea.
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FAZA 2 (15,16,17septembrie) 
Această fază surprinde momentul de consolidare a informaţiei în câteva posibile strategii la scara urbană, 
dar şi locală. Din nou cu studenţi  - dar şi cu voluntari, absolvenţi de arte, arhitectură, sociologie -,  se va 
lucra pe grupuri de lucru şi pe zone cu un caracter specific. Propunerile vor urmări, însă, o viziune de 
ansamblu, căreia i se vor racorda tematic. Se va genera draftul unui ghid de bune practici în zona artelor 
publice, ce va putea fi ulterior folosit ca bază a unui viitor regulament mai detaliat. Rezultatele workshopu-
lui şi ghidul de bune practici vor fi supuse din nou dezbaterii publice în cadrul ultimului eveniment al pro-
gramului.

Obiective specifice vizate prin proiect:
1. identificarea unor zone liminale, derelicte, fără calităţi, ce vor putea fi deschise unor intervenţii de tip 
bottom- up, venite chiar din partea comunităţilor direct afectate.
2. definirea unor spaţii de tip platformă, ce vor putea fi supuse unor intervenţii temporare, în urma unor 
proceduri de concurs
3. definirea unor categorii de lucrări adaptate unor zone tematice şi identificarea unor posibile trasee
4.definirea unor metode de consultare/ informare a publicului, asupra lucrărilor existente/ ce urmează a se 
însera în spaţiul public
5.propunerea unei comisii de for cu expertiză în selecţia lucrărilor de artă publică comisionate public
6. stabilirea unor criterii privind mecanismele prin care se comisionează şi se amplasează spaţial lucrările 
de artă publică
7. corelarea tuturor propunerilor de inserţie în spaţiul public cu Planul Urbanistic General al oraşului, în 
curs de elaborare
8. identificarea la nivelul populaţiei oraşului a grupurilor ţintă şi a categoriilor de beneficiari ai acestor in-
tervenţii
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WORKSHOPUL va avea ca şi cartier general fundaţia TRIADE/ GALERIA JECZA

Programul de lucru al workshopului este următorul :

Luni, 12 
ora 9.00 întâlnire la fundaţia TRIADE, cafea şi introduceri
ora 9.30 prezentare a proiectului şi a obiectivelor lui 
ora 10.00  prezentarea metodelor de analiza 
ora 11 .00 alcătuirea echipelor conform zonelor de studiu, prezentarea tutorilor
ora 12.00  pauză
ora 14.00  vizita pe teren, analiza psihogeografica a zonelor supuse studiului

Marţi, 13
ora 9.00 întâlnire la fundaţia TRIADE, cafea şi părerei după prima zi
ora 9.30 prezentare a impresiilor culese după prima zi 
ora 10.30  prezentare (invitat special) 
ora 11 .00 stabilirea unor obiective noi pentru ziua în curs
ora 12.00  pauză
ora 14.00  vizita pe teren, analiza psihogeografica a zonelor supuse studiului

Miercuri, 14 
ora 9.00 întâlnire la fundaţia TRIADE, cafea şi părerei după prima zi
ora 9.30 prezentare a impresiilor culese după a doua zi 
ora 10.30  prezentare (invitat special) 
ora 11 .00 stabilirea unor obiective noi pentru ziua în curs cross-referencing (schimbarea zonelor de studiu între echipe) 
ora 12.00  pauză
ora 14.00  vizita pe teren, analiza psihogeografică a zonelor supuse studiului



Joi 15 şi Vineri 16

ora 9.00 întâlnire la fundaţia TRIADE, cafea 
ora 9.30 prezentare a impresiilor culese după a treia zi 
ora 10.30  prezentare (invitat special) 
ora 11 .00 prezentare a zonelor studiate de fiecare echipă (30 de minute de echipă)
ora 13.00  pauză
ora 15.00  lucru pe obiectivele specifice ale proiectului

Sâmbăta 17 

ora 9.00 întâlnire la fundaţia TRIADE, cafea 
ora 9.30 prezentare propunerilor pentru fiecare zonă în faţa unei comisiei  de tutori
ora 11.30 discuţii şi concluzii finale cu tutorii

TUTORI și INVITAȚI
.

ARTĂ
dr. Sorina JECZA (TRIADE)

Conf. dr. art.pl. Liliana MERCIOIU (FAPD)
art. pl. Levente KOZMA (SIMULTAN)

.
ARHITECTURĂ si URBANISM

Ș.L. dr. arh. Cristian BLIDARIU (FAUT)
stud. arh. Lorena BREAZĂ (FAUT)

.
PSIHOLOGIE ENVIRONMENTALĂ

Conf. dr. Corina ILIN (UVT)
Lect. dr. Mona BRAN (UVT)

.
MULTIMEDIA

arh. Zoran POPOVICI (EDUKUBE)
asist. univ dr. Silviu VERT (UPT)
Lavinia SIMION (MELOPOLIS)

DESIGN
Ovidiu HRIN ((Typopassage)

art.pl. Flavia ȚUNA (Typopassage).
.

FOTO
arh. Ovidiu MICȘA (ADMO Studio)


