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„Demersul proiectului urmăreşte încurajarea locuitorilor zonei Favorit să participe 

la transformarea ei într-un spaţiu activ, agreabil, care să le răspundă dorinţelor şi 

confortului propriu.  Implicarea noastră, ca specialişti şi viitori practicieni, se va 

limita la a crea contextul potrivit demarării, şi ulterior întreţinerii, acţiunilor de 

revitalizare.”  

 

Proiectul s-a desfăşurat între 6-12 iulie, etapa de pregătire având loc în prima parte a 

săptămânii, iar evenimentul public în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.  

Faţă de expectativa de 150 de vizitatori pe zi am înregistrat un număr dublu, amplificat de 

introducerea proiecţiilor în aer liber şi de succesul atelierelor de creaţie dedicate copiilor. 

Spaţiul public a fost rapid apropriat de copiii din cartier şi de părinţii acestora.  

 

Pregătire 

În luna iunie am lansat un apel pentru donarea de materiale şi obiecte reciclabile, cu intenţia 

de a le  folosi pentru mobilarea spaţiului public din zona cinematografului Favorit. Am testat 

astfel creativitatea studenţilor noştri, care, cu mijloace puţine, pentru a putea da astfel un 

exemplu de minimă investiţie dar cu impact maxim, au selectat elementele primite, le-au 

modulat şi compus în piese unice, reflectând propriile idei. Astfel, ţevi şi cofraje recuperate de 

pe şantiere, resturi de placaj şi lemn masiv de la fabrici de mobilă, CD-uri vechi, haine uzate 

şi bucăţi de polistiren au constituit patrimoniul nostru de materie primă. În perioada de 

pregătire a proiectului am proiectat, produs şi testat scaune, bănci, mese, jucării, trotinete, 

parasolare, suporturi de ghivece, hamace, scrumiere şi bean baguri.  

Au participat 22 de studenţi de anul 3 şi 5, coordonaţi de cadrele didactice ale Facultăţii de 

Arhitectură a Universităţii Spiru Haret. 



   

  

Implicare şi amplificare 

În timpul organizării evenimentului, la sugestia partenerilor de la Iniţiativa Favorit, am luat 

legătura cu Centrul Cultural European Sector 6. Entuziasmaţi de propunerea noastră, ne-au 

oferit sprijin logistic şi de promovare: pază pe tot parcursul evenimentului, salubrizarea şi 

întreţinerea spaţiului public, ecran şi instalaţii de proiecţie şi sonorizare, acces la electricitate, 

imprimarea a 1000 de flyere cu anunţul şi programul evenimentului. Flyerele au fost 

distribuite de către organizatori locuitorilor cartierului.  

De asemenea, am beneficiat de sprijinul Oanei Radu, co-fondator al Romanian Film Initiative, 

cu ajutorul căreia am reuşit să organizăm una din cele mai importante activităţi, proiecţia de 

filme în aer liber. Astfel am redat locului una din funcţiunile sale semnificative pentru 

locuitori, aceea de cinematograf.   

Evenimentul a fost promovat prin partenerii nostri oficiali, TV-H şi radio HFM, prin 

comunicate de presă şi prin pagina evenimentului: 

https://www.facebook.com/events/1457717571195983/ 

https://www.facebook.com/events/1457717571195983/


  

 



 

 

Implementare 

Amenajarea Grădinii de vară Favorit s-a realizat cu implicarea tuturor partenerilor, incluzând 

noua alăturare a Centrului Cultural European al Sectorului 6, dar şi cu sprijinul voluntar al 

Oanei Radu, de la Romanian Film Initiative, inter-mediator pentru proiecţiile de film, şi al 

curatorului Street Delivery, Cristian Neagoe, care ne-a împrumutat elemente logistice.  

În spaţiul public cerut, pus la dispoziţie de Primăria Sector 6, am organizat 6 zone de activităţi 

folosind în principal mobilierul urban realizat de studenţi:  

1. spaţiul de cinema şi spectacole în aer liber, cu ecran, sistem de sonorizare şi proiecţie, 

şi 70 de scaune pentru spectatori,  

 



  
2. pavilionul de expunere a proiectelor studenţilor din cadrul Atelierului de cercetare 

urbană şi arhitectură participativă pentru posibila dezvoltare a întreagii zone publice 

a cartierului Drumul Taberei, între intersecţia Răzoare şi Piaţa Drumul Taberei.  

 

  
 

3. zona de dezbateri şi informare a cetăţenilor coordonată de grupul Iniţiativa Favorit. 

Membrii grupului au fost prezenţi pe tot parcursul evenimentului, împreună cu 

reprezentanţi ai CeRe, diseminând şi promovând activităţile sale legate de recuperarea 

spaţiului cinematografului Favorit şi transformarea sa într-un veritabil centru 

comunitar de cartier. Viitoarele întâlniri organizate de grup propun demararea 

procesului participativ de întocmire a unui caiet de sarcini actualizat, pentru ca centrul 

comunitar să răspundă nevoilor locuitorilor, dovedindu-şi de asemenea viabilitatea 

economică pe termen lung. În timpul evenimentului s-au colectat datele de contact ale 

vizitatorilor, pentru informarea şi implicarea lor ulterioară în proiect.  

 



  
 

4. atelierele de creaţie. Studenţii voluntari, împreună cu Odaia Creativă, Global Shapers 

Bucharest, Funkz Citizens, Moara de Hârtie şi Asociaţia Incubator 107 au organizat 

ateliere educative şi de creaţie, pentru copii şi adulţi.   

 

   
 

5. spaţiul amintirilor şi poveştilor de cartier. Vizitatorii au  fost invitaţi să ia loc pe banca 

prototip, realizată de studenţii voluntari, să consulte colecţia de fotografii personale, 

de epocă, ale locuitorilor cartierului şi să îşi împărtăşească amintirile. În a doua zi, un 

locuitor a adus spre consultare un album cu fotografii ale Bucureştiului începutului de 

secol 20.    



  

6. zona de relaxare. La adăpost de soare, zona de relaxare include de asemenea mobilier 

realizat de studenţi: bănci, măsuţe, scaune, un bean-bag şi un hamac. 

 

   

Accesul la spaţiul verde şi locurile special amenajate pentru joacă nu a fost obstrucţionat, din 

contră, am sporit atractivitatea şi confortul locului respectiv prin introducerea noilor elemente 

de mobilier şi a activităţilor interactive. 

Evenimente publice 

Aşa cum menţionasem în aplicaţie, scopul principal al proiectului a fost cel de reactivare a 

spaţiului public rezidual din preajma cinematografului Favorit, prin reamenajare fizică şi 

activităţi culturale interactive. Testul nostru legat de existenţa unor nevoi reale de activităţi 

culturale, ludice, educative sau pur şi simplu de sporire a gradului de confort fizic al spaţiilor 

publice a rezultat pozitiv. Vestea proiecţiilor în aer liber şi a atelierelor de creaţie pentru copii 

s-a propagat rapid printre locuitori, creându-se totodată dorinţa de perpetuare a acestora pe 

termen lung: dar aşa o să fie aici de-acum încolo?  



Printr-o fericită coincidenţă, vestea retrocedării în istanţă a Cinematografului Favorit către 

Primăria Sector 6 a constituit marele anunţ de inaugurare a evenimentului nostru, 

deschizându-se astfel discuţii spre acţiuni şi intenţii ce pot deveni de acum înainte concrete.  

Inaugurarea Grădinii de vară Favorit, vineri 10 iulie, 15:00. Alături de organizatori au 

participat reprezentanţii Centrului Cultural European Sector 6, ai Primăriei Sector 6, deputaţi 

ai sectorului 6 şi arhitectul Radu Teacă, autorul proiectului de reabilitare al cinematografului, 

ce datează din 2010. În urma discuţiilor deschise, se propune reluarea procesului participativ 

pentru aducerea la zi a proiectului. 

 

  

Informare cetăţenească şi poveşti de cartier cu Odaia Creativă, Bucharest Global 

Shapers şi Funky Citizens, 11 iulie, 16:30. Trecerea de la statistici la poveşti reale este pasul 

necesar în medierea relaţiilor dintre administraţie şi comunitate: înţelegerea contextului uman 

în care se acţionează, pe de-o parte, şi responsabilizarea cetăţenilor, pe de altă parte. Partenerii 

noştri au discutat cu vizitatorii, verificând corespondenţa datelor abstracte cu percepţia 

subiectivă asupra propriului cartier.   

   

Atelierele de creaţie şi joacă coordonate de Asociaţia Incubator 107, 10-11-12 iulie. Timp 

de trei zile copiii din zonă au fost chemaţi la joacă, desenat, pliat origami şi făcut baloane 

uriaşe.  



  

   

Atelierul de hârtie manuală cu Moara de Hârtie, 11 iulie, 13:00. Prietenii de la Moara de 

Hârtie au venit cu instrumentele şi pasta de hârtie pentru a arăta tuturor cum se face hârtia 

manuală. Răsplata pentru fiecare încercare reuşită era propria foaie de hârtie manuală, 

reciclată şi presată. 

  

Dans sportiv cu Luminiţa Zamfir, 12 iulie, 12:00. Între două ateliere de creaţie, copiii şi 

adulţii au fost antrenaţi în coregrafia Luminiţei.  



  

 

Concertele trupei Garfield şi Flo, 11-12 iulie, 18:30. În serile de sâmbătă şi duminică, 

înaintea proiectării filmelor, am avut concertele live cu trupa de cartier Garfield, dar şi dans 

cu DJ Flo.     

  

  

Proiecţii de film în aer liber: De ce eu?, regia Tudor Giurgiu, vineri 10 iulie, 21:00 şi 

Experimentul Bucureşti, regia Tom Wilson, sâmbătă 11 iulie, 21:00.  Cu sprijinul Oanei 

Radu şi al celor doi regizori, precum şi al Centrului Cultural European Sector 6, am reuşit să 

readucem, spre surprinderea pozitivă şi mulţumirea locuitorilor, experienţa cinematografului 

de cartier.  



  

Urmări 

Reprezentanţii autorităţilor locale au fost aproape mereu prezenţi, din curiozitate proprie dar 

şi interesaţi de efectul activităţilor desfăşurate într-un spaţiu public de interes scăzut. 

Atractivitatea observată poate fi un punct bun de plecare în demararea procesului de 

reabilitare a cinematografului, dar şi de extindere a experimentului în zone similare din 

cartier. De asemenea, patronii localurilor din proximitate şi-au exprimat dorinţa de a organiza 

propriile evenimente în spaţiul respectiv, cât şi să comande şi să amenajeze spaţiul cu 

mobilier urban similar celui propus de studenţi.  

La încheierea evenimentului, mobilierul urban a fost donat Centrului Cultural European 

Sector 6, pentru a fi întrebuinţat în alte locuri şi evenimente publice. Ne dorim continuarea 

colaborării pentru reactivarea a cât mai multe spaţii publice de cartier, în scopul creării unei 

tradiţii comunitare independente, de apropriere şi interacţiune cu propriile locuri publice. 

Proiectul se va încheia în cursul lunii septembrie, cu prezentarea şi dezbaterea organizate la 

Casa Monteoru.  

 

Interviuri şi clipuri: 

Grădina de vară Favorit în viziunea studenţilor, TV-H, redactor Cezar Lungu 

http://www.youtube.com/watch?v=BLZsPWB933A 

Grădina de vară Favorit. Împreună în Drumul Taberei, autor Ileana Bălan, 

http://www.youtube.com/watch?v=XYLGe1VYsDI 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BLZsPWB933A
http://www.youtube.com/watch?v=XYLGe1VYsDI


 

Cum e cartierul meu 


