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Un alt fel de arhitect
Se vorbește mult despre nevoia de mediu construit de calitate, de nevoia de
construcţii sustenabile şi de dezvoltare urbană durabilă, dar nu și despre nevoia de
arhitectură.
Noi ne propunem să vorbim despre arhitectură, pentru că arhitectura contează,
chiar dacă noțiunea trăiește o perioadă de confuzie, de marginalizare vizibilă în
textele legale, precum și în discursul politic sau practica administrativă.
Competența arhitectului este descompusă de mai mult timp, pentru a naște
specializări care mai apoi își revendică poziții în practicarea profesiei de arhitect și
nu a celor desprinse din aceasta.
În condițiile prezentului și privind la provocările decelabile ale viitorului, arhitectul
este pus practic în fața nevoii de a se reinventa inteligent, proactiv și mult mai
creativ. Arhitectul trebuie să părăsească condiția de legalizator al proiectului unei
construcții (și nici măcar de garant al construirii ei) și să ofere soluții, să genereze
procese acolo unde acestea nu sunt întrevăzute și unde rutinele așa numitei
dezvoltări nu reușesc să scape din buclele care țin captiv fenomenul construirii și îl
alătură altor forme de activități ale oamenilor, categorisite ca poluante.
Dorim să vorbim despre un alt fel de operare a arhitectului, despre rolul său în
raport cu facerea și folosirea spațiului public, cu inițierea sau desfășurarea de
procese complexe, în care interesele nu pot fi identice, nici chiar convergente, ceea
ce însemnă că nici soluțiile nu sunt ușor de propus.
Arhitectul se află într-un nou moment decisiv al profesiei sale, în care poate decide
dacă va privi spre refugiul la maeștri trecutului sau spre mult mai puțin confortabilul
viitor îngrijorător, la formarea căruia va avea un alt fel de rol. Un alt fel de arhitect.
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