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Orașul nonsexist: de la teorie la practică
Laura Grünberg

Orașul ca obiect de studiu. Iată o temă din ce în ce mai importantă în contextul
tendinței globale de urbanizare și tot mai frecventată în cadrul studiilor interdisciplinare
diverse precum antropologie, sociologie, istorie, geografie urbană etc. Dimensiunea de gen a
orașului-iată o temă ignorată până acum de Studiile de Gen și de cercetarea de profil din
România. Sociologi, antropologi sau istorici au scris despre oraș: despre Bucureștiul
postindustrial (Chelcea, 2008) sau despre geografiile urbane (Ciobanu, 2013) - ca să dăm
doar câteva exemple. Experții pe probleme de gen de la noi s-au aplecat în ultima vreme
asupra unor instituții sociale precum familia, școala, politica, mass-media, sănătatea,
economia, maternitatea. Activiștii au abordat în diverse maniere teme precum violența asupra
femeilor, traficul de persoane, limbajul instigator la ură, sexismul reclamelor etc., fără să le
integreze însă în contextul mai larg legat de caracterul genizat al spațiului urban.
În literatura de specialitate din alte părți conceptul de spațiu genizat – modelat de
instituții culturale și sociale care, de cele mai multe ori, întăresc roluri de gen tradiționale,
este unul central. Se discută de ceva timp despre sexismul unui oraș (Greed, 1994), despre
oraș ca un spațiu al emancipării (Lees, 2004), despre faptul că orașul este expresia
manifestării unor stereotipuri și prejudecăti privind rolul femeilor și bărbaților în societate,
care se transmit, se regăsesc în designul exterior și interior al clădirilor, în modul de
planificare și de management urban, în hărțile mentale ale fricii (Lynch, 1960), în felul în
care se vorbește pe stradă, în denumirile străzilor, în manifestarea diferită a mobilității
urbane, în conținutul artei urbane, în facilitățile existente într-un oraș, în modul în care se
angajează femeile spre deosebire de bărbați în așa numitele economii multiple-legate de
munca formală dar și informală din spațiul public și privat (Jarvis, 2009) etc. De mai bine de
30 de ani, se discută în arhitectură despre conceptualizarea spațiului material prin intermediul
corpurilor noastre, despre faptul că opresiunea femeilor poate fi ”citită”, descifrată, în spațiile
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public, casă-muncă, dependent-autonom etc.), fie în termeni mai nuanțati (diferență vs.
identitate, proces și nu reprezentare, fluid și nu fix), atunci când sunt abordate relațiile
complexe, multidimensionale dintre „the built and the lived” (Boys, 2009, p. 14). Sunt țări în
care există ghiduri specializate de urbanism inclusiv sau democratic și multe posibilități
academice și activiste de a discuta interdisciplinar aspecte complexe legate de reglementarea
și normalizarea sexualizării spațiului urban, supravegherea excesivă, heteronormativitatea
spațiului urban, discriminările etnice, rasiale sau legate de vârstă practicate de oraș etc.
Femeile, mai ales cele cu un nivel mai scăzut de trai, sunt în multe locuri majoritatea
utilizatorilor de mijloace de transport în comun. Femeile, trăind în medie, mai mult decât
bărbații, reprezintă, de asemenea, grosul populației în vârstă din spațiile urbane. Tot ele sunt
și cele care populează preponderent parcurile, merg la cumpărături sau călătoresc dintr-un loc
în altul sub imperiul a ceea ce Shilpa Phadke numește tirania scopului (Phadke, 2011) – ele
merg, călătoresc foarte des mai ales pentru a face cumpărături sau pentru a avea grijă de alții
– de copii, nepoți, rude în vârstă. Este pentru femei orașul la nivel macro – de politici urbane,
la nivel messo– de planificare locală sau la nivel micro – de practici cotidiene un spațiu sigur
și prietenos? Este orașul planificat și construit (și) după calapodul nevoilor femeilor în
diversitatea lor de vârste, etnii, clase sociale, educație, stare de sănătate? Este importantă o
analiză asupra dinamicii orașului și din această perspectivă genizată?
Este în acest context Bucureștiul-capitala României un oraș european, atent la
problemele de incluziune, diversitate, egalitate? Până nu de mult „femeile nu aveau voie să
meargă pe jos pe Podul Mogoşoaia. Până târziu, după începerea Primului Război Mondial,
reprezentantele „sexului frumos” nu aveau voie să meargă pe jos, pe Podul Mogoşoaiei, ci
doar în trăsuri, dacă nu erau însoţite de soţ, de o rudă sau prietenă, ori măcar de o servitoare.
De asemenea, femeile nu puteau să intre într-un local, fără a se afla la braţul unui bărbat.
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Când se duceau la cumpărături, chiar şi într-un magazin de lux, aristocratele autohtone nu
puteau fi singure, indiferent cine le însoţea”1.
Cum poate fi evaluat astăzi orașul București? Este el un oraș sexist, homofob,
transfob, rasist? Care sunt zonele de frică mentală pentru femeile din București 2 ? Este
Bucureștiul un loc sigur pentru femeile tinere sau cele mai în vârstă? Este un oraș în care a
merge cu căruciorul în parc este o plăcere sau o corvoadă pentru părinți? Care femei sunt
reprezentate și care nu în spațiul urban? De ce, în București, atât de puține străzi sau
bulevarde poartă nume de femei? Se regăsesc așa cum merită femeile în memoria colectivă a
acestui oraș?
OPINII
Arhitect Gabriel Pascariu, conf.univ.dr., Universitatea de Arhitectura Ion Mincu
1. Ce înseamnă/ar putea însemna din perspectiva meseriei/preocupărilor/intereselor dvs.
profesionale un oraș (spațiu urban) inclusiv, prietenos față de „ceilalți” atent la nevoile
„altora”/tuturor?
Urban, inclusiv și prietenos este spațiul conceput și realizat astfel încât să ofere
oportunități egale de a fi folosit celor mai diverse categorii de utilizatori, fie ei copii, tineri,
adulți, vârstnici, femei, bărbați, persoane cu dizabilități, pietoni, bicicliști sau automobiliști,
localnici sau vizitatori, persoane grăbite, sau persoane care vor să se plimbe, vânzători
ambulanți, persoane fără adăpost ș.a. Spațiul urban inclusiv și prietenos trebuie să fie unul
care să ofere securitate tuturor locuitorilor indiferent de vârstă, gen, etnie, confesiune etc. și
siguranță în exploatare, inclusiv în situații critice de vreme rea, îngheț, vânt puternic etc.,
trebuie să permită desfășurarea mai multor activități simultan fără ca acestea să se
stânjenească reciproc. Spațiul urban inclusiv și prietenos față de toți „actorii urbani” trebuie
să aibă calitatea mobilității, cu alte cuvinte să permită mișcarea, deplasarea cu ușurință a
acestora. Aceasta presupune o dezvoltare a tuturor formelor de transport și mai ales a
transportului public și a formelor alternative (față de cel auto) de transport, cu o favorizare,
mai ales în zonele centrale ale orașelor a deplasării pietonale. A vorbi despre orașe inclusive

1

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cinci-povesti-mai-putin-cunoscute-bucurestiulaltadata, accesat la 30.08.2014.
2
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și prietenoase poate extinde discuția în zona justiției sociale – un oraș pentru toți, a pieței
muncii – un oraș ofertant în locuri de muncă pentru orice categorie / segment social, precum
și în relație cu mediul și patrimoniul cultural. Vorbim în acest caz de orașe atente la valorile
lor culturale, care promovează în egală măsură noul cu protejarea patrimoniul construit,
dezvoltarea cu protecția și conservarea mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale /
energetice. Orașul inclusiv și prietenos trebuie să fie un ”cămin” pentru fiecare și pentru toți,
trebuie să fie un spațiu al vecinătăților bune între oameni, clădiri, funcțiuni, un spațiu în care
mișcarea (de orice fel) să nu fie îngrădită, pe scurt să fie UN ORAȘ PENTRU OAMENI așa
cum sună de altfel și titlul unei recente cărți a arhitectului danez Jan Gehl.
2. În acest context, este sau nu Bucureștiul un oraș sexist?
Bucureștiul nu este un oraș sexist, dar este unul discriminator, care favorizează
automobiliștii în detrimentul pietonilor, care agresează prin zgomot, aglomerație și poluare
persoanele mai senzitive, locuitorii periferiilor față de cei din centru. Este un oraș puțin sau
deloc prietenos față de vârstnici sau persoane cu dizabilități care riscă mult dacă se
deplasează neînsoțiți prin oraș. Bucureștiul nu este un oraș sexist, dar în mod evident
favorizează persoanele puternice, adică tinerii sau maturii sănătoși, cu un bun tonus fizic, apți
să se deplaseze ușor și să evite cu abilitate obstacolele. În mod evident favorizează
autoturismul în detrimentul pietonului, Este un oraș în care circulația este întreruptă când trec
lideri politici, un oraș în care multe accese sunt blocate și proliferează ”gated communities”,
un oraș în care împrejmuirile/gardurile devin tot mai opace și mai înalte, în care bordurile și
bolarzii sunt necesari pentru a separa pietonalul de carosabil, carosabilul de ciclabil, ciclabilul
de pietonal, este un oraș neprietenos față de vizitatori, deoarece cu greu poți găsi numele unei
străzi sau/și mai ales un număr poștal….
Puține orașe din România știu să-și trăiască viața în mod urban, chiar dacă prin terasele
de pe toate bulevardele, străzile și străduțele, lumea a învățat să bea o cafea în public… De
cele mai multe ori, orășenii trăiesc în stil rural, chiar dacă inconștient…. Brașov, Timișoara,
Cluj sunt orașe mai „urbane”, pentru că lumea participă la viața și spațiul urban în mod
conștient, nu doar se deplasează mai repede sau mai încet între două puncte: de pornire și de
destinație, oricare ar fi acestea. Ca o mică pledoarie pentru București-ul oriental și încâlcit, aș
păstra locurile pline de farmec pe care (încă) mulți localnici și turiști/vizitatori le apreciază
după ce găsesc adresele…. În final, urbanitatea nu este dată de numărul, mărimea, firmele și
diversitatea mărfurilor din mall-uri, ci de felul în care trăiești și te raportezi la orașul în care
locuiești: un echilibru, o armonie intre ce-i ceri și ce-i dai!
Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile, introduce conceptul de „Baukultur”
ca fiind „în cel mai larg sens al cuvântului, suma tuturor aspectelor culturale, economice,
tehnologice, sociale și ecologice care influențează calitatea și procesul de planificare și
construcție”. Avem nevoie de o „cultură a construitului”! Este necesar totodată o concepere și
proiectare a spațiului urban, făcută PROFESONIST, bazată pe studiul și analiza „cererii” și a
nevoilor locuitorilor, adică pe o bună cunoaștere a caracteristicilor sociale, economice,
culturale, ambientale, spațiale și funcționale ale locului.
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În căutare de răspunsuri, Societatea de Analize Feministe AnA (www.anasaf.ro), în
parteneriat cu Asociația Front (www.feminism-romania.ro), au conceput proiectul
“Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibil la gen”. Este un proiect sprijinit
prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, care se derulează timp
de un an de zile (1 iunie 2014 - 31 mai 2015), având o componentă de cercetare aplicată și o
componentă de activism urban sensibil la gen.
Pe partea de cercetare, plecând de la obiectivul general al proiectului - dezvoltarea
unui model de cetăţenie urbană activă, sensibilă la dimensiunea de gen, ne-am propus
conturarea unui tablou al segregărilor, inegalităţilor şi discriminărilor de gen din spaţiul
urban bucureştean, pe baza unei cercetări de teren multidisciplinare. Am dorit să pilotăm o
serie de instrumente de cercetare menite a explora dimensiunea de gen a unui oraș, pentru a
deschide calea unor cercetări riguroase de mai mare anvergură care să poată oferi în viitor o
diagnoză (vezi Anexa I - Metodologia cercetării). În cadrul acestui demers de cercetare
exploratoriu și descriptiv, ne-am propus să analizăm anumite aspecte legate de: gen şi
signalectică/gen şi toponimie urbană; mesaje sexiste/misogine/instigatoare la violenţă
împotriva femeilor; dreptul la exprimare publică pentru organizaţiile pentru drepturile
femeilor; violenţa stradală/hărţuirea sexuală (mărturii/testimoniale, filmări). În acest sens, o
echipă de experți pe probleme de gen împreună cu o serie de voluntari (vezi Anexa III echipa proiectului) a adunat o serie de date cantitative și calitative și a derulat câteva studii
de caz. Demarând documentarea, ne-am dat seama că există o plajă amplă de elemente care sar putea constitui ca obiecte de cercetare. Ne-am confruntat, pe de altă parte, cu limitări de
timp și resurse umane și financiare. O parte dintre informații și date au fost publicate doar pe
pagina social-media a proiectului, fiind mai greu de încadrat într-o grilă metodologică
sistematică. Le considerăm și pe acestea valoroase, mai ales în contextul în care munca
noastră este una de pionierat și orice plus de informație privind discursurile genizate produse
de oraș este binevenit.
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Rezultatele acestui efort de documentare și analiză a dimensiunii de gen a
Bucureștiului, alături de câteva opinii ale unor experți interdisciplinari și de o listă de nume
de femei bucureștene celebre (vezi Anexa II) sunt publicate în acest volum.
Complementar la dimensiunea de cercetare, în cadrul proiectului sunt prevăzute o
serie de activități legate de dezvoltarea unui model de activism cetățenesc sensibil la gen:
 platformă online interactivă (www.discriminări-urbane.ro). Împreună cu cetățenii
identificăm zone nesigure din oraș, mesaje sexiste și homofobe, vom elabora o petiție
către autorități, ne vom mobiliza pentru acțiuni stradale. Pe această platformă vor fi
diseminate toate rezultatele cercetării.
 activism stradal: acțiune de 8 Martie, flash-mob în parcul Cișmigiu, eveniment de artă
urbană.
 expoziție de fotografie/artă video/instalații pe tema segregărilor, inegalităților și
discriminărilor urbane de gen.
Credem că, pe ansamblu, este un program nu doar de pionierat dar și util pentru orașul
București, aflat în plin proces de reconstrucție - adică și de reevaluare a mesajelor pe care
vrea să le transmită locuitorilor săi despre identitatea lor, despre istoria și moștenirea
culturală a lor. Dincolo de studii academice și manifestări activiste, ceea ce ne dorim de fapt
este să atragem atenția asupra importanței mesajelor transmise de ”oraș” (prin intermediul
străzilor, clădirilor,

monumentelor, transportului public, publicității stradale, limbajului

urban) în crearea memoriei colective a unui loc, să contribuim modest la rescrierea geografiei
mentale a cestui oraș…plin ȘI de femei.
Inventarul de probleme de discriminare urbană pe care îl oferim alături de
recomandările noastre este de fapt o dovadă că iubim Bucureștiul, dar îl iubim critic și
reflexiv. Știm că poate fi un loc în care locuirea să fie mai bună. Știm că poate fi un oraș atent
la diferențele de gen, atunci când își planifică transportul comun sau construirea unui cartier.
Știm că poate fi un oraș mai democratic, mai atent la nevoile de siguranță ale femeilor - ale
celor tinere - deseori victime ale hărțuirii stradale sau ale celor mai în vârstă - deseori în
imposibilitatea de a circula prin oraș, din cauza absenței unor facilități banale. Vrem să
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credem că poate fi un oraș tolerant în raport cu diversitatea locuitorilor lui - locuitori de sexe,
genuri, etnii, naționalități, orientări sexuale diverse. Credem că trebuie să fie un oraș în care
simbolistica urbană să facă trimitere mai des și la contribuțiile importante ale femeilor la
viața politică, economică, științifică și culturală a țării. Dorim un București mai bine racordat
prin mesajele pe care le transmite la realitățile de azi ale societății, realități care poziționează
tot mai clar femeile pe picior de egalitate cu bărbații.
Mulțumim sprijinului financiar oferit de Fondurile EEA prin intermediul FDSC.
Mulțumim de asemenea partenerilor noștri formali sau informali – ONG-uri cu preocupări în
domeniu, Primăria Municipiului București, specialiști din diverse domenii, care ne-au oferit
informații și au contribuit la consistența materialelor pregătite, precum și voluntarilor care au
lucrat cot la cot cu noi.

”Contesa”, sculptură Ileana Oancea
Nu întâmplător emblema proiectului nostru este sculptura „Contesa” (autor Ileana
Oancea). Plasată la momentul demarării proiectului în Piața Universității, stingheră între
bărbații celebri ai neamului (Gheorghe Lazăr, Mihai Viteazu etc.), ea reprezintă pentru noi
simbolul marginalizării femeii/femeilor și femininului in diversitatea lui de expresie din
memoria colectivă a unui oraș. Înconjurată de spirit războinic (mai toate statuile despre asta
vorbesc), împresurată de străzi cu nume de bărbați celebri, ancorată în mijlocul unui oraș care
emană prin publicitatea stradală o sexualizare și obiectificare a femeii și femininului, asurzită
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de un zgomot și comportament urban deseori vulgar și sexist, Contesa noastră ca de porțelan
este simbolic înjunghiată de locuitorii metropolei. Dorim să o salvăm!
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Când străzile nu au nume … de femei. Analiza de gen
a numelor străzilor/piețelor/pasajelor din București
Ilona Voicu

Elementele care definesc istoria unui oraș, modul în care este gândit, planificat,
construit, cine este vizibil şi cine nu, din punct de vedere simbolic, în acest spaţiu, naraţiunile
istorice şi culturale promovate, materializate, de exemplu, în denumirile străzilor, pieţelor
publice, pasajelor, pot fi privite şi analizate cu ajutorul unei "lentile" de gen, care să
contribuie la nuanţarea cunoaşterii despre spaţiul urban, gândit ca o zonă de interrelaţionare şi
influenţare reciprocă între realităţile cotidiene ale acestuia şi indivizii concreţi care îl
populează.
Numele diverselor zone ale spațiului public, așa cum sunt străzile, piețele, pasajele
reprezintă, fără îndoială, o formă de conservare a trecutului în memoria colectivă, dar și o
modalitate de exprimare simbolică a ideologiei dominante la un moment dat: "prin acest
demers ideologic și simbolic, regimurile politice încearcă să-și imprime autoritatea asupra
peisajului urban, prezentându-și ideologia și versiunea asupra istoriei în aspectele cotidiene
ale vieții" (Duncan Light, Craig Young, 2014).
Plecând de la această premisă generală, cercetarea noastră a încercat să privească
această problematică a toponimiei urbane dintr-o perspectivă de gen și să lămurească măsura
în care acest proces de numire se constituie și într-o recunoaștere preponderentă a contribuției
bărbaților la istoria colectivă a orașului sau a țării. Astfel, principalele întrebări la care am
încercat să răspundem au fost:
 care este raportul între numele de personalități masculine și feminine care dau numele
unor străzi/pasaje/piețe din București?
 căror domenii de activitate aparțin personalitățile masculine și cele feminine care dau
nume străzilor/pasajelor/piețelor?
 câte dintre străzile care nu poartă nume de personalități au denumiri cu o semnificație de
gen și care este aceasta?
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Cercetarea a fost realizată plecând de la o situație nominală pusă la dispoziție de către
Primăria Municipiului București, cu ajutorul căreia a fost creată o bază de date care să
permită prelucrarea cantitativă a informațiilor, dar și o analiză calitativă a acestora. Crearea
bazei de date a fost posibilă datorită muncii Andreei Gheba, Alexandrei Voicu (operatoare de
teren în cadrul proiectului) și a lui Bogdan Ștefan (voluntar în cadrul proiectului).
Dacă ne referim la lucrările care analizează problematica numelor de străzi din
București, trebuie menționate, fără îndoială, lucrarea din 1971 a lui Constantin C. Giurescu,
Problema nomenclaturii străzilor din București sau cea mai recentă a lui Oliver Velescu,
referitoare la aceeași problematică (Nomenclatura străzilor bucureștene, 1998). Aceste puțin
numeroase lucrări/cercetări care abordează problematica toponimiei urbane bucureștene nu
includ, însă, și dimensiunea de gen în respectivele analize, astfel încât prezenta cercetare are
un caracter de noutate în abordarea spațiului urban bucureștean, punând în discuție, pentru
prima dată, modul în care numele străzilor din Capitală reflectă recunoașterea contribuției
feminine la istoria acestor locuri.
Situația generală, din perspectivă de gen, a numelor străzilor/piețelor/pasajelor
Din totalul de 5221 de străzi/piețe/pasaje, procentul cel mai mare este reprezentat de
către străzi, intrări și alei, numărul arterelor de circulație mai mari (bulevarde splaiuri, șosele)
fiind semnificativ mai mic (graficul nr. 1).
Străzi
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Graficul nr. 1. Situația generală a străzilor/piețelor/pasajelor din București
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Din totalul acestor locații publice, cel mai mare procent este reprezentat de
străzile/piețele/pasajele ale căror nume nu au o semnificație de gen, provenind de la localități
(Bulevardul Timișoara, Aleea Adjud), evenimente istorice importante (Splaiul Unirii,
Bulevardul 1 Decembrie 1918), munți, plante, obiecte etc. Atunci când numele au o
semnificație de gen, însă, se detașează net ca procentaj locațiile care poartă nume de
personalități masculine, urmate de cele cu o semnificație masculină de gen (de exemplu,
Aleea Haiducului, Strada Oțelarului etc.), așa cum se poate vedea și în graficul nr. 2. Procente
semnificativ mai reduse înregistrează străzile/piețele/pasajele care au nume de barbați (Aleea
Alexandru), de femei (Strada Dianei) sau nume cu o semnificație mixtă de gen (Strada Sfinții
Împărați Constantin și Elena).
Nume fără semnificație de gen

64.0%

Nume de personalități masculine

28.0%

Nume cu semnificație masculină

4.0%

Nume de personalități feminine

1.0%

Nume cu semnificație feminină

1.0%

Nume de bărbați

0.9%

Nume de femei

0.9%

Nume cu semnificație mixtă

0.2%

Graficul nr. 2. Semnificația de gen a numelor străzilor/piețelor/pasajelor din București
Analiza de gen, pe categorii de artere de circulație/spații publice
Dacă, pe ansamblu, atunci când numele străzilor și a altor spații publice din București
au o semnificație de gen, aceasta este net dominată de nume masculine sau cu semnificație
masculină, atunci când analiza este diferențiată pe tipuri de artere de circulație/spații publice,
situația devine și mai nefavorabilă reprezentărilor feminine, în cazul arterelor mari de
circulație (bulevarde, șosele, splaiuri). Comparativ cu aceste artere mari, numele de
personalități feminine sau cu o semnificație de gen feminină sunt mai bine reprezentate în
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cazul străzilor, intrărilor sau aleilor, rămânând, totuși, la un nivel de reprezentare semnificativ
mai redus, și în aceste cazuri (graficul nr. 3).
Bulevarde
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31

Nume de personalități masculine, de bărbați sau cu semnificație masculină
Nume de personalități feminine, de femei sau cu semnificație feminină

Graficul nr. 3. Semnificația de gen a numelor străzilor/piețelor/pasajelor din București, pe
categorii de locuri publice
Analiza numelor de personalități masculine
Personalitățile masculine care dau numele străzilor/pasajelor/piețelor din București
provin, într-o pondere semnificativă, din zona armatei (sunt prezente aproape toate gradele,
de la general la simplu soldat sau fruntaș), urmați, la distanțe destul de mari, de reprezentanți
din zona literaturii și cea a politicii (tabelul nr. 1). Se remarcă, de asemenea, procentul relativ
ridicat de nume pentru care nu există informații publice, deși, conform Regulamentului
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în
municipiul București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București
nr.31/2003, pentru a putea da numele unei străzi, persoana respectivă trebuie să aibă o
contribuție remarcabilă și dovedită la istoria locului sau a țării: atribuirea numelor de
persoane se va face cu precădere dintre cele ale personalităților cu adevărat importante în
cultură, economie, politică sau în viața orașului (art. 5, lit.g).
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Tabelul nr. 1. Domeniile de activitate din care provin personalitățile masculine
Domeniul de activitate
Armată
Nu există informații publice
Literatură (poeți, prozatori, dramaturgi, critici literari)
Politică (oameni politici, prim-miniștri, primari)
Personaje istorice (domnitori, regi, împărați, haiduci, boieri, funcționari domnești)
Medicină
Biserică/religie
Științe (matematică, fizică, chimie, biologie, agronomie etc.)
Muzică (compozitori, dirijori, cântăreți)
Inginerie
Pictură/sculptură
Actorie/regie/cinematografie
Pedagogie
Istorie/arheologie
Economie
Academicieni
Juridic (avocați, magistrați)
Arhitectură
Filozofie
Jurnalism/publicistică
Alte domenii (sport, oenologie, navigație, aviație, comerț, filantropie, revoluționari)

%1
29%
17%
7%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Dincolo de statistici, un alt aspect care merită semnalat este acela că există și o stradă
care poartă numele unei persoane cel puțin controversate, Eremia Popescu (cpt.). Conform
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, generalul-maior Eremia Popescu a fost
comandantul trupelor de Securitate, în perioada 1949 – 1954, contribuind din plin la
exterminarea unor membri ai rezistenței anticomuniste și, deși este posibil să fie vorba doar
de o coincidență de nume, dată fiind specificația gradului de căpitan, lipsa oricăror alte
informații face, totuși, ca în memoria colectivă să se păstreze numele unei persoane care
poate reprezenta o ofensă adusă memoriei victimelor regimului comunist.

1

Din totalul străzilor/pasajelor/piețelor cu nume de personalități masculine.
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Analiza numelor de personalități feminine
Personalitățile feminine care și-au împrumutat numele unor străzi sau altor locuri publice ale
Bucureștiului, dincolo de frecvența semnificativ mai redusă comparativ cu cea a bărbaților, se
încadrează în câteva categorii mai semnificative:
a) Mame, soții, fiice, surori de domnitori, regi sau alte personalități masculine cunoscute2:
-

Doamna Chiajna – soția lui Mircea Ciobanu, fiica lui Petru Rareș, nepoata lui
Ștefan cel Mare;

-

Doamna Despina – soția lui Neagoe Basarab;

-

Doamna Oltea – soția lui Bogdan al II-lea;

-

Doamna Stanca – soția lui Mihai Viteazu;

-

Domnița Florica – fiica nelegitimă a lui Mihai Viteazu;

-

Elena Cuza – soția lui Alexandru Ioan Cuza;

-

Principesa Ileana – sora lui Carol al II-lea;

-

Ruxandra Lupu – fiica domnitorului Vasile Lupu;

-

Zinca Golescu – soția cărturarului Dinicu Golescu (deși a luptat pentru
emancipare socială și intelectuală, memoria colectivă o păstrează, mai degrabă, în
relație cu puternica familie Golescu, din care a făcut parte prin căsătorie).

b) Actrițe sau cântărețe:
-

Aristizza Romanescu (1854 – 1918), actriță română, profesoară de declamație la
Conservatorul de Artă Dramatică București;

-

Agatha Bârsescu (1857 – 1929), actriță română care a jucat ca primă tragediană la
Burgtheather din Viena, apoi pe scenele multor teatre europene;

2

Le-am exclus din această categorie pe Regina Maria și Regina Elisabeta, întrucât au rămas în istorie și
prin contribuție personală, nu numai în calitate de consoarte ale unor regi: Regina Maria, soția regelui Ferdinand
I al României, a reprezentat o figură publică remarcabilă în perioada Primului Război Mondial, în timp ce
Regina Elisabeta, soția lui Carol I al României este cunoscută și ca poetă, eseistă și scriitoare, sub pseudonimul
de Carmen Sylva.
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-

Aura Buzescu (1894-1992), actriță de teatru și regizoare. După ce a studiat cu
Lucia Sturdza Bulandra, a debutat în 1914, la Compania Bulandra. În anii 1950 a
fost profesoară la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale;

-

Anda Călugăreanu – actriță și interpretă de muzică ușoară și folk;

-

Sonia Cluceru (1892-1955), actriță română, formată la școala realistă a Aristizzei
Romanescu. După 12 august 1944, s-a remarcat în rolurile comediei românești de
moravuri, dar și în cele ale comediei clasice;

-

Hariclea Darclée (1860-1930), faimoasă soprană română;

-

Eufrosina Vlasto (1821-1900), actriță și cântăreață română, formată la București,
Viena și Paris, cu o carieră muzicală de aproape două decenii în Europa și o
perioadă de aproape alte trei decenii în care a fost o apreciată actriță în teatrul
românesc;

-

Frosa Sarandy (1840-1904), actriță română care a jucat pe scena teatrelor
naționale din București și Iași, având un repertoriu în care au predominat rolurile
de comedie;

-

Maria Tanase (1913-1963), interpretă de muzică populară românească,
supranumită Pasărea măiastră, Edith Piaf a României și Regina cântecului
românesc;

-

Elena Teodorini (1926-1956), mezzo-soprană și soprană română, prima cântăreață
din România care a pășit pe scena teatrului Scala din Milano;

-

Gina Patrichi (1936-1994), cunoscută actriță română de teatru și film, care și-a
făcut debutul cinematografic în lungmetrajul Pădurea Spânzuraților, regizat de
către Liviu Ciulei.

c) Scriitoare:
-

Maria Cuntan (1862-1935), poetă română, care a folosit uneori pseudonimele
Liliac si Rim;

-

Elena Farago, poetă română care a compus poezii pentru copii;
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-

Iulia Hașdeu, scriitoare și intelectuală română, poetă de limbă franceză, fiica
savantului Bogdan Petriceicu Hașdeu;

-

Veronica Micle, poetă română, cunoscută ca iubită a lui Mihai Eminescu;

-

Elena Văcărescu (1864-1947), scriitoare română stabilită în Franța, membră de
onoare a Academiei Române (prima femeie din România care a beneficiat de acest
titlu), laureată în doua rânduri cu premiul Academiei Franceze.

d) Sfinte
-

Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria;

-

Sfânta Ecaterina, a trăit în timpul împăratului Maximian, la începutul secolului al
IV-lea. După mai multe încercări nereușite de a o face să renunțe la credința în
Iisus, este supusă chinurilor, pentru ca pe 25 noiembrie 305 să fie decapitată.
Potrivit legendei, la tăierea capului său nu a curs sânge, ci lapte.

-

Sfanta Maria, mama lui Iisus.

e) Eroine ale Revoluției din Decembrie 1989:

f)

-

Mirea Mioara Luiza, împușcată în fața Sălii Dalles;

-

Marcu Mihaela Ruxandra, împușcată în fața Sălii Dalles;

-

Donea Diana Alexandra, elevă în clasa a XII-a, care a murit împușcată în cap.

Artiste plastice:
-

Cecilia Cutescu-Storck (1879-1969), pictoriță română cu o puternică influență în
viața culturală din perioada interbelică;

-

Margareta Sterian (1897-1992), artistă plastică, poetă și prozatoare, dar și
traducătoare; o serie de cărți, albume, reeditări și studii critice au apărut după
moartea sa, la fel ca și o serie de expoziții restrospective. Există, de asemenea, un
premiu anual al Muzeului Național de Artă, care îi poartă numele.

În afara acestor categorii, există câteva străzi care poartă numele unor personalități
feminine care au făcut pionierat în diverse domenii de activitate:
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-

Smaranda Brăescu (1948-1987) prima femeie pilot din România, prima femeie
parașutist cu brevet din România, campioană europeană la parașutism (1931) și
campiona mondială (în 1932, cu recordul de 7200 m la Sacremento, SUA);

-

Elena Caragiani-Stoienescu (1887-1929), prima femeie aviator din România;

-

Maria Rosetti (1819- 1893), prima femeie publicist din România, care, începând
cu 1857, a colaborat ca redactor la mai multe ziare, reviste și almanahuri, în
special la „Românul”;

-

Elisa Leonida Zamfirescu (1887-1973), recunoscută ca prima femeie inginer din
lume, a fost șefă a laboratoarelor Institutului Geologic al României, membră a
Asociației Generale a Inginerilor din România și membră a Asociației
Internaționale a Femeilor Universitare;

-

Ecaterina Teodoroiu (1894-1917), prima femeie ofițer din armata română, a căzut
în Bătălia de la Mărășești, din timpul Primului Război Mondial.
O situație cu totul excepțională o reprezintă strada Gabriela Szabo, al cărei nume

provine de la cunoscuta atletă română, care a stabilit numeroase recorduri mondiale și
care, spre deosebire de toate celelalte personalități care dau numele lor unor locuri
publice, este în viață, deși conform art. 5, lit. b) din Regulamentul privind atribuirea
sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în municipiul
București, numele de persoane se vor putea atribui la cel puțin 3 ani de la încetarea
din viață a acestora. Există, prin urmare, un precedent în baza căruia o personalitate,
fie ea feminină sau masculină, poate intra în toponimia spațiului urban încă din
perioada vieții, dacă meritele ei sunt suficiente pentru a o califica pentru această
recunoaștere publică.
Analiza numelor cu semnificație masculină vs. nume cu semnificație feminină
În rândul străzilor care au nume cu semnificație masculină predomină net cele care
fac referire la diverse profesii sau ocupații, fie că vorbim de unele de mult dispărute/pe cale
de dispariție sau de unele mai actuale. Din rândul primei categorii fac parte nume precum
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Abagiilor (cei care făceau aba-ua – un tip de postav), Băcani, Cărbunarilor, Tăbăcarilor,
Surugiului, Stolnicului, Dogarului, în timp ce în a doua categorie se încadrează denumiri ca
Aviatorilor, Astronomului, Cercetătorilor, Constructorilor, Energeticienilor, Frezorilor,
Legislatorului, Minerilor, Ostașilor. O mențiune specială trebuie făcută în cazul străzilor
Dascălului și Învățătorului, ambele purtând nume cel puțin formulate la masculin, în
condițiile în care, în București, doar 27% din totalul cadrelor didactice sunt bărbați, iar 97%
din personalul didactic din învățământul primar este feminin (conform INS).
La acestea, se adaugă nume care amintesc de fapte de eroism sau de atribute
considerate în mod stereotip ca apanaj al masculinității: Eroilor, Eroii Neamului, Patrioților,
Fraților.
În cazul străzilor care au nume cu semnificație feminină, categoriile predominante
sunt radical diferite:
-

personaje de basm sau mitologice: Ileana Cosânzeana, Cenușăresei, Amazoanei,
Sabinelor, Sirenelor;

-

diverse statute maritale/sociale/de vârstă: Bunicuței, Doamnei, Fecioarei,
Fetițelor, Străbuna, Gospodinelor, Țărăncuței;

-

care fac referire la vestimentație/aspect fizic: Băsmăluței, Catrinței, Diademei,
Cercelului.

Singurele denumiri de străzi care fac trimitere la o profesie/ocupație sunt
Torcătoarelor și Țesătoarelor, cu un iz mai degrabă arhaic și departe de varietatea
profesională a străzilor cu nume cu semnificație masculină.

Concluzii
a) Există o predominanță netă din punct de vedere numeric a străzilor cu nume cu
semnificație masculină (fie că vorbim de nume de personalități, fie că ne referim
doar la nume a căror semnificație de gen se încadrează în această categorie) , în
detrimentul celor cu semnificație feminină;
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b) Domeniile de proveniență ale numelor cu semnificație masculină sunt mai
numeroase, mai diversificate și mai ancorate în prezent decât în cazul numelor
cu semnificație feminină;
c) În cazul personalităților feminine, se constată existența unei categorii bine
reprezentate de nume definite mai degrabă prin asociere cu o personalita te
masculină;
d) Numele cu semnificație feminină rămân mai degrabă ancorate în poveste, mit
sau clișeistică, în timp ce majoritatea numelor cu semnificație masculină fac
trimitere la profesii trecute sau actuale, inclusiv la unele din sectoare feminizate, în
realitate, așa cum este învățământul.
Datele cercetării noastre confirmă, astfel, concluzia studiului realizat de către
jurnalistul Marius Cosmeanu (2009), referitor la numele străzilor din capitalele din
Balcani și din Berlin, în cadrul unui proiect al Balkan Investigation Reporting Network
(BIRN): "Tirana și București sunt mult mai macho decât alte capitale din Balcani".
Recomandări
O primă recomandare pentru a tinde către o reprezentare de gen mai echilibrată în
toponimia urbană bucureșteană este aceea a realizării unei analize mai atente a numelor care sunt
atribuite străzilor, piețelor, pasajelor sau altor spații publice, o analiză care să ia în calcul în mod
explicit o reprezentare mai bună a femeilor, a contribuției lor la istoria orașului și/sau a țării.
De exemplu, dacă avem o stradă a Eroilor Neamului, de ce nu am putea avea o stradă
numită Escadrila Albă, care să recunoască un alt fel de eroism, cel al unor femei care, în loc
să ucidă inamici, salvau semeni ai lor?
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Intermezzo istoric genizat
În 1939, prinţesa Marina Ştirbey a avut ideea înfiinţării unei escadrile sanitare formată
doar din femei. Proiectul a fost aprobat şi în iunie 1940 s-a înfiinţat Escadrila Sanitară, mult
mai cunoscută sub numele pe care i l-a dat chiar celebrul scriitor Curzio Malaparte: Escadrila
Albă. Misiunea lor era aceea de a zbura pe front și de a ridica răniții, pentru a-i aduce în
unitățile medicale din țară.
Ceea ce rămâne indiscutabil este faptul că, deşi membrele escadrilei nu erau
luptătoare în accepţiunea nici măcar largă a cuvântului, misiunile lor într-un spaţiu aerian
ostil erau cât se poate de periculoase; fetele şi avioanele pe care le pilotau erau pândite la
tot pasul de artileria antiaeriană, de trăgătorii izolaţi şi, mai ales, de rechinii văzduhului
care, oricum, aveau în dotare aparate mult mai bune ca ale lor (www.historia.ro).
Cele mai importante componente: Nadia Russo, Virginia Duţescu, Mariana Drăgescu,
Virginia Thomas,Victoria Pokol, Maria Nicolae, Stela Huţan-Palade, Eliza Vulcu.
Pentru ca această analiză să fie posibilă, recomandăm, de asemenea, ca persoanele cu
responsabilități în numirea străzilor, dar și a piețelor, clădirilor publice, stațiilor de metrou
etc. să fie informate și sensibilizate cu privire la necesitatea de a ține cont în activitatea lor și
de dimensiunea de gen, astfel încât să ia decizii mai sensibile la acest aspect. În acest sens, o
posibilă continuare a proiectului ar putea presupune organizarea de sesiuni de informare pe
problematica de gen cu personalul din Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului
București (cea care întocmește un raport de specialitate, în cazul existenței unor propuneri de
numire/redenumire a acestor spații publice) și cu membrii Comisiei de Atribuire de Denumiri
a Municipiului București din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București (cea care
analizează proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al comisiei din cadrul primăriei și
expunerea de motive și acordă un aviz favorabil/nefavorabil pentru numirea/redenumirea
spațiilor publice).
Totodată, considerăm ca oportună o extindere a cercetării și la nivelul altor orașe din
România (Iași, Cluj, Timișoara, Sibiu, Craiova, Pitești etc.), în vederea realizării unor analize
comparative care să permită formularea unor concluzii mai nuanțate, cu un grad de
generalitate mai ridicat cu privire la dimensiunea de gen din toponimia urbană din România.
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Monumente și statui din București: despre construcția simbolică a genului
Laura Grünberg și Corina Brăgaru (coordonare)

Operatori teren: Ana Mizil, Monica Ștefan, Ruxandra Fatma Yilmaz, Ana-Maria Popa.
Contextul investigației
În mod paradoxal, orașul este o instituție socială care, pe de o parte, emancipează
(permite anumitor categorii sociale să se afirme, să se realizeze, să se integreze, să rămână în
memoria colectivă) și, pe de altă parte, inhibă, constrânge, marginalizează alte categorii
sociale care nu sunt promovate pe măsura valorii și potențialului lor.
O analiză de gen a orașului nu poate trece cu vederea ”orașul patrimonial”cu zonele
lui de privit obligatorii (Bailly, 2013, p.192), cu statuile și monumentele conținute de un
asemenea spațiu urban. Orașul produce și reproduce, în diverse moduri, multiple identități
feminine/masculine. Într-un oraș, un întreg sistem de credințe, valori și norme iau de-a lungul
timpului forma unor clădiri, monumente, statui, plăci memoriale. Acestea, la rândul lor, odată
inserate în corpul unui oraș, creează, întăresc, simbolizează și perpetuează anumite norme și
stereotipuri (inclusiv de gen) legate de oamenii acelor locuri și acelor timpuri, de relațiile de
putere dintre ei etc. În permanentă dinamică, simbolistica de gen este prezentă într-un oraș și
la nivelul artei urbane (cu trimitere la planificarea urbană, dar și la conținutul în sine al
operelor de artă). Narațiunile propuse și transmise prin intermediul artei urbane au impact
asupra creării sentimentului de apartenență la un spațiu, sau din contră, asupra sentimentului
că „faci parte din alt film”, că spațiul respectiv nu îți acordă atenția cuvenită, nu îți vede
rostul acolo, te ignoră sau te discriminează.
Monumentele nu sunt simple obiecte expuse în public ale unui artist sau ale altuia. Ele
înmagazinează o anumită viziune despre lume, propun o anumită perspectivă asupra relațiilor
și raporturilor de putere dintre cei reprezentați, crează mituri naționale și eroi legendari. Cu
alte cuvinte: spune-mi ce monumente sunt în orașul tău și îți pot spune dacă trăiești (sau nu)
într-un oraș care prețuiește diversitatea locuitorilor săi, face eforturi de a pune în valoare
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contribuția lor la viața politică, economică și culturală a acelui loc și de a crea contextul urban
în care locuitorii, indiferent de sex, gen, vârstă, naționalitate (variabile pe care le-am urmărit în
acest studiu) dar și de etnie, orientare sexuală, vârstă, să se simtă bine - adică „acasă”.
Ce fel de oraș este Bucureștiul din această perspectivă? Iată întrebarea la care am
încercat să formulăm un posibil răspuns în acest material.
Metodologia investigației
În cadrul acestui proiect, a fost realizat un studiu pilot axat pe dimensiunea de gen a
monumentelor din capitală. Am încercat, astfel, să elaborăm și să testăm câteva instrumente
de cercetare care să ne ajute să identificăm construcția simbolică a genului prin intermediul
monumentelor publice, oferind astfel un model cadru pentru investigații viitoare de mai mare
anvergură.
Pentru a identifica caracteristicile narațiunilor urbane transmise prin intermediul
statuilor și monumentelor publice, au fost inventariate un număr de 161 statui din capitală,
dintre care 102 reprezintă busturi și personaje întregi, 18 sunt de tip ansamblu uman și 41
reprezintă altceva (fără oameni). Analiza de gen a urmărit o serie de elemente principale
precum: proporția de personaje femei/bărbați reprezentate de operă; rolurile de gen ale
personajelor reprezentate; ce anume reprezintă monumentele: scene de viață publică (ce
anume) sau viață privată (ce anume); cine sunt autorii acestor opere (femei sau bărbați), ce
domenii sunt reprezentate (e.g. istoria, arta, sportul); aspecte temporale (ce perioade de timp
sunt acoperite cu precădere sau vârsta personajelor).
Datele au fost culese în perioada 2 iulie - 9 septembrie 2014 și introducerea în baza de
date a avut loc între 3 - 15 august în orașul București și a avut două componente:


Documentare pe internet. Au fost identificate sursele oficiale de furnizare de date pe
subiect (surse oferite de Ministerul Culturii/Departamentul Patrimoniu, Primăriile de
sector) și a fost selectată sursa considerată la momentul respectiv cu cele mai
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actualizate date1. Informațiile furnizate de această sursă au fost introduse și prelucrate
într-o bază de date.


Documentare pe teren. Au fost selectate în acest scop atât o serie de parcuri din
capitală (vezi Anexa II), cât și opere întâlnite în afara parcurilor (în diferite zone din
oraș), în funcție de interesul individual și accesul ușor (la îndemână) al operatorilor de
teren, care au ales parcurile corespunzător cu posibilitățile personale de deplasare.
Opțiunile s-au îndreptat mai ales spre parcurile mari și cunoscute din capitală. Pentru
fiecare parc au fost inventariate și analizate, din perspectivă de gen, monumentele
publice existente și vizibile cu ușurință. Operatorii au fost instruiți în prealabil, astfel
încât să dezvolte o sensibilitate de gen și să știe ce aspecte să urmărească. Au fost
făcute cu acest prilej o serie de observații participative privind rolurile și relațiile de
gen identificate în momentul documentării. A fost ales „parcul” ca unitate de analiză
deoarece: (i) este un spațiu urban important pentru un oraș, spațiu de recreere care
oferă, prin activități diverse, posibilitatea observării modului de construire a genului;
(ii) oferă spații generoase unde pot fi implantate asemenea opere de artă.
A fost studiată o colecție de cazuri selectate pe criterii de oportunitate, cazuri

cunoscute înainte de cercetare sau identificate în timpul cercetării. Pentru cercetări viitoare
reprezentative, se recomandă o colaborare atât cu Primăria Municipiului București, cât și cu
primăriile de sector, pentru obținerea situației reale existente (vezi tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1. Inventar monumente/statui după localizarea pe parcuri
Denumire parc
Parcul Carol
Parcul Circului de Stat
Parcul Cișmigiu
Parcul Floreasca
Parcul Florilor

Număr de
cazuri
3
9
26
2
1

1

Adresa sursei utilizate este: http://www.pmb.ro/cultura_agrement/monumente/statui/statui.php
accesată în iulie 2014.
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Parcul Grădina Icoanei
Parcul Herăstrău
Parcul Ioanid
Parcul Kiseleff
Parcul Luigi Cazzavillan
Parcul Lumea Copiilor
Parcul Obor
Parcul Operei Naționale
Parcul Tei
Piata Arcul de Triumf
Piata C.A Rosetti
Piata Charles de Gaulle
Nu se află în vreun parc
Total

2
47
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
58
161

Echipa de cercetare a colectat informațiile cu ajutorul unor fișe de observație. Datele
au fost introduse și prelucrate în baza de date special creată. Datele despre vârstă și
naționalitate au fost introduse doar pentru cazurile unde se putea face această evaluare.
Tabelul nr. 2. Număr de cazuri pentru fiecare tip de statuie/monument
Număr de
cazuri
Bust
64
Personaj întreg
38
Ansamblu uman
18
Altceva (fără oameni)
41
Total
161
Tabelul nr. 3. Localizarea pe sectoare
Tip de statuie/monument

Sector
1
2
3
4
5
6
Total

Număr de
cazuri (%)
103 (64)
25 (15.5)
11 (6.8)
8 (5)
10 (6.2)
4 (2.5)
161 (100)
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Observații metodologice
Acest studiu are o serie de constrângeri metodologice ca urmare a timpului scurt și
resurselor financiare minimale prevăzute de proiect. Numărul relativ redus de monumente
analizate, discrepanțele între numărul de monumente selectate pe sectoare (majoritatea sunt din
sectorul 1), între locațiile acestora (în parcuri sau în alte zone), precum și selecția pe motive de
oportunitate a parcurilor sunt doar câteva asemenea constrângeri. Concluziile nu pot fi
generalizate, dar considerăm că pot contura o posibilă modalitate de cercetare a dimensiunii de
gen a spațiului public și pot sugera posibile inegalități de gen pe care le considerăm importante
pentru viitoare politici publice de planificare a spațiului urban bucureștean.
Ce spun monumentele despre femei și bărbați? Observații genizate
 Caracterul androcentric al statuilor din București
Este vorba de un dezechilibru major de reprezentare între femei și bărbați. Dintre cele 102
de statui inventariate (busturi și personaje întregi), 87 reprezintă bărbați și doar 15 femei. Această
absență a femeilor din reprezentările operelor de artă urbană poate fi considerată o formă de
inegalitate de gen, în sensul unei marginalizări sau chiar excluderi a femeii/femininului din
peisajul vizual al unei capitale europene. Fără a apela la un model determinist de tip cauză-efect,
putem considera că acest decalaj major are consecințe pe termen lung în ceea ce privește
identificarea femeilor cu modele de succes, în crearea sentimentului de participare a lor la istoria
și cultura țării, în promovarea unui spațiu urban inclusiv pentru locuitori.

Graficul nr. 1. Sexul personajului reprezentat de monument/statuie (bust și personaj întreg)
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 Roluri de gen dihotomice. Femeile dorm, bărbații se luptă pentru patrie

Nimfa adormită, Filip Marin
(Parcul Herăstrău)

Carol I, Florin Codre (Piața Revoluției)

Dacă vom analiza fie și sumar statuile reprezentând personaje feminine din eșantionul
investigat (în număr de 15), vom observa că multe dintre acestea nu sunt personalizate ci sunt
anonime, reprezentând femei generice care: mângâie o pisică, oferă mâncare pentru orfani,
sunt gravide, se roagă, fac baie sau pur și simplu sunt. În multe situații, ele invocă experiențe
specific femeiești (maternitatea) sau tradițional feminine (grija pentru alții și față de ele).

Ansamblu uman, Parcul Floreasca

Maternitatea, Ion Vlasiu, Parcul Grădina
Icoanei

Material realizat în cadrul proiectului “Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibilă la gen”, proiect finanţat prin
granturile SEE 2009– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

31

Prin contrast cu personajele feminine, deseori statice și pasive, personajele masculine
sunt cele predominant active, cele care fac (se luptă, mor la datorie, călăresc etc.). Intuim că
asemenea observații vor fi confirmate și în cadrul unor studii de mai mare amploare și
acuratețe metodologică. Astfel, îndrăznim să spunem că statuile din București spun, în
genere, despre femei că nu prea contează în istorie și cultură (și că nu merită monumente!).
Numărul de roluri de gen denotă de asemenea un dezechilibru evident între femei
(prezente într-un număr restrâns de roluri) și bărbați (prezenți într-un număr semnificativ mai
mare de ipostaze conform tabelului nr. 4).
De asemenea, așa cum se observă în table, pentru femei rolurile relaționale (mamă de,
iubită a lui, fiica lui etc.) predomină, spre deosebire de bărbați care niciodată nu sunt
identificați în acest tip de relaționare cu femeile.
Tabelul nr. 4. Roluri identificate pentru personajele de ambele sexe
BĂRBAȚI

FEMEI
cântăreață de muzică populară,
educatoare și scriitoare, fiica
domnitorului
Constantin
Brâncoveanu, mama îndurerată de
pierderea fiicei sale, soția lui
Charles
Pherekyde,
iubita
soldatului.

poet, jurnalist, compozitor, interpret de muzică religioasă,
scriitor, domnitor, prozator, dramaturg, filozof, istoric,
publicist, profesor, gazetar, avocat, pianist, om politic,
întemeietorul statutul național român, general, primministru, medic, împărat, infantierist, istoriograf, lider
politic, matematician, muzician, pedagog, naturalist,
sculptor, revoluționar, erou național, tenor.

 Ageismul reprezentărilor artistice urbane
Tabelul nr. 5. Vârsta și sexul personajelor din monumentele bust și personaj întreg
Sexul personajului

Vârsta

F

B

tânăr

9

11

20

în vârstă

2

72

74

Total

11

83

94
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Aproximând prin observații la fața locului vârsta personajelor reprezentate de statuile
din parcurile selectate (tânăr/în vârstă), se poate face o altă observație interesantă din
perspectiva unei abordări intersecționale a genului. La femei, tinerețea este mai valorizată la
nivel de reprezentare (9 din 11), spre deosebire de bărbați, la care tinerețea este mult mai
puțin valorizată (11 din 93). În general deci, ca bărbat trebuie să fii în vârstă ca să meriți o
statuie (pentru că cel mai mult contează ce ai făcut!). La o femeie tinerețea, implicit
frumusețea, par să conteze mai mult.
 Dezechilibru de gen în ceea ce privește autorii operelor
Majoritatea statuilor/monumentelor inventariate sunt făcute de bărbați (135 sculptori
vs. 14 sculptorițe). Există o singură autoare femeie (Iulia Oniță), pentru monumentul
Arhitectură, care are o lucrare ce reprezintă un personaj feminin, în schimb cinci artiste își
pun semnătura pe statui ce reprezintă bărbați: Alexandru Odobescu (de Milița Petrașcu),
Constantin Brâncuși (de Milița Petrașcu), Frederic Chopin (de Lelia Zuaf), Leonardo da
Vinci (de Constanța Buzdugan), Nicolae Grigorescu (de Zoe Băicoianu) și Theodor Aman
(de Olga Porumbaru). Așa cum se observă în tabelul nr. 6, sculptorii bărbați sunt cei cărora li
se încredințează în mare măsură realizarea de personaje întregi sau ansambluri umane de
anvergură.
Tabelul nr. 6 . Tipul de statuie/monument și sexul autorului2
Sexul autorului
Tip de statuie/monument
F
B
Bust

6

58

Personaj întreg

1

34

2

Valorile din tabel reprezintă numărul de cazuri din fiecare categorie. Există 13 intrări în baza de date
cu autor neidentificat. Toate intrările din tabel au autor unic, mai puțin o intrare (Monumentul Eroilor Aerului),
ce are doi autori (unul de sex feminin și unul de sex masculin). Această intrare este de tipul “Ansamblu uman”.
Ambii autori au fost înregistrați în tabelul de mai sus la tipul corespondent intrării.
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Ansamblu uman

2

17

Altceva (fără oameni)

5

26

Total

14

135

 Perpetuarea dihotomiilor de gen (masculin/feminin, public/privat, activ/pasiv)
Tabelul nr. 7. Tipul de scenă (viața publică/privată) al ansamblurilor umane3
Număr de cazuri
Scenă din viața:

publică

14

privată

2

Total

16

Pentru monumentele de tip ansamblu uman, au fost identificate tipuri de scene care
arată: admirație și elogiu, dialog, două fete privindu-se, dragoste, război, educație, înaintare
în luptă, joacă între copii, luptători în aviație, moment oratoric, alegorie, moment scenic
(teatru), pasiune pentru oameni, ajutor, dedicație, revoltă, sportivă, statică. Am identificat,
astfel, 14 ansambluri statuare reprezentând aspecte de viață publică și doar 2 de viață privată.

3

Monumentul

Fântâna cu copii

Eroilor Francezi

Autor:Ion

Autor: Ion Jalea

Iordanescu

Parcul Cișmigiu

Str. Dionisie Lupu

Există 2 cazuri de ansamblu uman pentru care această caracteristică nu a fost stabilită.
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Problema invizibilității vieții private, vieții cotidiene din reprezentările de artă urbană,
ține de problema elogierii exclusive a istoriei publice în detrimentul istoriei private a unui
popor. Acest lucru îl regăsim și în conținutul manualelor de istorie unde nu se învață nimic
despre cum se jucau copiii în diverse epoci, cum a evoluat instituția maternității, ce făceau
femeile secole de-a rândul în timp ce bărbații se omorau pe câmpurile de luptă. Este o
prezentare unilaterală a istoriei, care produce implicit un dezechilibru de modele de succes.
 Modele masculine mai inclusive decât cele feminine
Tabelul nr. 8. Naționalitatea și sexul personajului din monumentele
bust și personaj întreg
Sexul personajului

Naționalitate

F

B

Total

Român

5

53

58

Străin

0

30

30

Total

5

83

88

Reprezentarea unor personalități de alte naționalități decât cea română este redusă,
dar oricum mult mai prezentă la bărbați (în jur de 40%; naționalități întâlnite: albaneză,
americană, aromână, bulgară, engleză, franceză, germană, italiană, maghiară, poloneză, rusă,
spaniolă, ucrainiană, cât și un român de origine italiană) decât la femei unde este 0%. Deci,
modelele masculine sunt mai variate, nu doar ca ocupații (vezi tabelul nr. 4), dar și ca
naționalitate, comparativ cu cele feminine.
 Preponderența sexului tare nu doar la personaje umane, dar și la cele neumane
Dacă sânii unei femei nu trebuie să fie excesiv de mari (cum a fost cazul statuii
Arethei Tătărescu de la Târgu Jiu, dată jos de Primărie, la indicațiile Ministerului Culturii, pe
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motiv că ar fi „prea sexoasă”4, sexul unui cal poate fi supradimensionat. Să nu uităm, de
exemplu, că în anecdotica orașului București se spune că statuia lui Carol I a fost refăcută
pentru ca sexul calului să fie mult mai vizibil și impunător6.
5. Aretha Tătărescu (bust dat jos în Târgu 6. Carol I (Piața Revoluției, București)
Jiu)

Intuiții/presupuneri/ipoteze de testat (în loc de concluzii)
 Statuile și monumentele din București spun, în genere, despre bărbați că sunt mulți cei
care contează în istoria și cultura țării și a lumii.
 Statuile și monumentele din București spun, în genere, despre bărbați că sunt activi,
curajoși și puternici.
 Statuile din București spun, în general, despre femei că nu prea merită statui sau dacă au
statui, le au pentru că sunt tinere și frumoase sau sunt soțiile, mamele unor bărbați
importanți pentru neam.
 Statuile din București reprezintă, în general, femeile și bărbații în roluri de gen
tradiționale.

4

Vezi detalii ale acestui incident pe http://www.mediafax.ro/cultura-media/bustul-prea-sexy-alarethiei-tatarascu-in-the-huffington-post-si-the-independent-ce-scriu-publicatiile-britanice-despre-deciziaministerului-culturii-de-a-indeparta-soclurile-12505379. Desigur sunt și alte explicații pentru decizia de
înlăturare a statuii, care nu fac obiectul acestui studiu.
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 Statuile din București nu spun mai nimic despre copii.
 Statuile și monumentele din București par să spună că trebuie să fii nu doar în vârstă,
dar de preferat mort ca să fii elogiat prin intermediul unui monument în București.
 Sexul tare are monopol de reprezentare - la oameni, dar nu numai (și la cai!).
 Statuile și monumentele din București sunt preponderent făcute de artiști bărbați.
Întrebări și sugestii pentru cercetări viitoare
 Există în România o politică publică a monumentelor sensibilă la gen? Cum se ridică în
București un monument, o statuie? Cine decide, cine aprobă? Există în respectivele
comisii de specialitate responsabile cu acest demers persoane informate despre
aspectele de egalitate de șanse?
 Avem în București un monument închinat victimelor fumatului (Parcul Tineretului),
monumentul Infanteristului Român (Splaiul Independenței), al Eroilor Sanitari
(Bulevardul Eroilor Sanitari) sau al Renașterii Naționale (”Țeapa lui Ghilduș”). Pe
când în București (și de ce nu în România) un monument în cinstea femeilor victime ale
politicilor pronataliste?
 Pe când în București mai multe lucrări ale sculptorilor femei? Majoritatea studenților de
la Academiile de artă sunt femei (inclusiv la secțiile de sculptură). Unde sunt femeile
artist în spațiul public bucureștean? De ce există acest dezechilibru numeric?
 Pe când în București mai multe monumente despre viața privată?
 Pe când în București, în Parcul Cișmigiu, o Rotondă a SCRIITOARELOR din
România…că doar sunt multe!
 Unde sunt personalitățile de altă etnie reprezentate la nivelul statuilor și monumentelor?
Dacă avem un Parlament în care minoritățile etnice sunt bine reprezentate, poate,
același lucru trebuie să se regăsească și la nivelul conținuturilor din manuale sau, în
cazul de față, conținuturilor artei publice.

Bibliografie:


Bailly Jean-Christophe, 2013, La phrase urbaine, Paris: Seuil.
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Cum protestezi în București?
Despre libertatea adunărilor publice pe malurile Dâmboviței
Tudorina Mihai

Discriminările urbane, inclusiv cele de gen, pot fi studiate și evaluate și prin
intermediul analizei dreptului cetățenilor (indiferent de sexul, vârsta, orientarea sexuală, etnia
lor) de exprimare în spațiul public. Cetățenii care doresc să se manifeste în spațiul public
pentru diverse cauze – de la cele ecologice, sociale, politice, până la cele legate de existența
pistelor de bicicliști sau a taxei auto – se lovesc în București, la fel ca în alte orașe din țară, de
diverse feluri de interpretare a Legii și, nu de puține ori, de o atitudine ostilă din partea
autorităților, care ar trebui să le protejeze drepturile și să le încurajeze spiritul civic. Prin
modul în care li se acordă autorizația de miting sau prin locația care li se oferă, se pot detecta
diferențe de tratament din partea autorităților, diferențe ce spun ceva despre atitudinea lor față
de diverse cauze sociale susținute de reprezentanții societății civile.
Generalități
Libertatea întrunirilor cetățenilor, aceea de a organiza mitinguri, demonstrații, marșuri
și alte manifestații, este garantată de Constituție și reglementată printr-o lege specială, Legea
60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu completările și
modificările ulterioare. Ultima formă a acestei legi a fost publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 186 în data de 14 martie 2014.
Unul dintre aspectele mult discutate cu privire la Legea 60/91 și interpretarea ei de
către autoritățile publice se referă la obligativitatea declarării prealabile a mitingurilor,
demonstrațiilor, marșurilor sau a altor întruniri, cu cel puțin 3 zile înainte, în scris, la sediul
Primăriei în raza teritorială în care acestea urmează să se desfășoare. Această declarare
prealabilă este interpretată de autoritățile publice din București, la fel ca în alte orașe din țară,
în sensul unei autorizări, plecându-se de la premisa că o demonstrație nu se desfășoară legal
până când nu există un document justificativ emis de Primărie care să o aprobe. În practică,
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nu este vorba de o simplă notificare sau declarare cum spune legea, de vreme ce organizatorul
adunării publice este chemat la audiere în Comisia de avizare a Adunărilor Publice din cadrul
Primăriei și, de multe ori, trebuie să negocieze condițiile în care urmează să se desfășoare
evenimentul public (locația, ora și ziua, numărul de participanți, recuzita de protest) și să-și
asume responsabilitatea pentru modul în care se va derula evenimentul.
Procedura notificării unei adunări publice există în majoritatea statelor europene,
numărul de zile/ore cu care autoritățile trebuie notificate înainte variind de la stat la stat.
Există însă și țări în care obligativitatea notificării nu există, de exemplu în Marea Britanie,
unde în cazul manifestațiilor statice (la care participanții stau pe loc), organizatorii nu sunt
obligați să notifice poliția, ci doar li se recomandă să facă acest lucru pentru a afla dacă
spațiul respectiv este liber și nu este ocupat de participanții la o altă adunare publică sau de
alte activități artistice sau comerciale. Procedura notificării este obligatorie în Marea Britanie
numai pentru demonstrațiile dinamice (în mișcare), de tipul marșurilor. În alte țări în care este
impusă procedura notificării, dacă autoritățile nu dau organizatorilor nici un răspuns până la
data desfășurării evenimentului public, se consideră că s-a dat o autorizare tacită.
În cazul adunărilor publice din România, declararea prealabilă nu este obligatorie
pentru manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de
vizite oficiale, precum și cele care se desfășoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a
imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat (art. 3 din L.60/1991). Cu alte
cuvinte, cei care doresc să se manifeste, individual sau în grup, în spațiul public, nu trebuie să
anunțe Primăria atunci când evenimentul are caracterul celor specificate mai sus.
În afară de procedura declarării prealabile, un alt aspect discutabil al legislației din
România este legat de interzicerea de a organiza adunări publice în imediata apropiere a
gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a
unităților economice cu instalații, utilaje sau mașini cu grad ridicat de pericol în exploatare,
precum și interzicerea de a desfășura simultan două sau mai multe adunări publice distincte,
în același loc sau pe aceleași trasee, indiferent de caracterul acestora. În primul caz,
Primăria poate găsi motiv să interzică organizarea de adunări publice în zone centrale ale
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Bucureștiului, invocând apropierea de gurile de metrou (de exemplu în Piața Victoriei unde
se află sediul Guvernului sau în Piața Universității, cu toate că ambele locații sunt destinații
preferate pentru protestele anti-guvernamentale). În al doilea caz, există informații că
autoritățile s-au folosit de argumentul că pe un anumit traseu există deja alte evenimente
aprobate, pentru a refuza avizare unei adunări publice. Recent, un astfel de caz a avut loc la
avizarea

marșului

bicicliștilor

din

luna

mai

2014

(http://www.hotnews.ro/stiri-

administratie_locala-17191734-primaria-capitalei-nu-autorizat-marsul-biciclistilorprogramat-pentru-10-mai.htm).
Procedura administrativă a declarării prealabile a unei adunări publice în
București
În situațiile în care legea impune declararea publică prealabilă a unei adunări publice
(deci nu și pentru situațiile prevăzute la art. 3 din L.60/1991), procedura administrativă este
următoarea:


Depunerea notificării în scris (declararea prealabilă a adunării publice)
Se depune o notificare la Primăria Municipiului București, la Centrul de Informare și

Documentare pentru Relația cu Cetățenii, situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5.
Legea 60/1991 conține, în anexă, un model de declarație prealabilă ce poate fi completat de
organizatori, însă și alte modele sunt acceptate, dacă cuprind informațiile necesare pentru
avizarea adunării publice.
Conform Legii, termenul de depunere a declarației prealabile este cu cel puțin 3 zile
înainte de data desfășurării evenimentului public. În practică, ținând cont de faptul că
ședințele Comisiei au loc în zilele de luni și miercuri și, în mod excepțional, vineri, este
recomandat ca organizatorii să depună notificarea cu cel puțin cinci zile înainte pentru a fi
siguri că le este luată în considerare.
Declararea prealabilă va fi înregistrată la unul dintre cele 9 ghișee ale Centrului de
Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii la care se primesc petițiile și cererile

Material realizat în cadrul proiectului “Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibilă la gen”, proiect finanţat prin
granturile SEE 2009– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

40

adresate Primăriei. Cererea va primi un număr de înregistrare. Pe site-ul Primăriei București
poate fi urmărit stadiul de soluționare al cererii: http://www4.pmb.ro/wwwt/dox/verifica.asp


Programarea înfățișării la Comisia de Analiză și Avizare a Cererilor pentru
Desfășurarea Adunărilor Publice
În decursul următoarelor zile de la depunerea declarației prealabile, organizatorii

adunării publice sunt sunați de la biroul Secretarului General al Primăriei, în vederea
programării la ședința Comisiei de Analiză și Avizare a Cererilor pentru Desfășurarea
Adunărilor Publice. De comun acord cu organizatorul, se fixează o zi și o oră la care Comisia
va discuta avizarea adunării publice solicitate.


Participarea la ședința Comisiei de Analiză și Avizare a Cererilor pentru
Desfășurarea Adunărilor Publice
La data și ora stabilite, organizatorul mitingului, demonstrației sau protestului este

invitat să se prezinte la sediul Primăriei, situat în Splaiul Independenței nr. 291 -293 (zona
metrou Grozăvești). Participarea organizatorului la ședință nu este obligatorie, legea nefăcând
precizări în acest sens.
Comisia de Analiză și Avizare a Cererilor pentru Desfășurarea Adunărilor Publice din
cadrul Primăriei Municipiului București este alcătuită din reprezentanți ai următoarelor
instituții: Primăria Municipiului București, Poliția Rutieră, Direcția Generală de Jandarmi,
Direcția Generală de Poliție, Serviciul de Pază și Protecție (SPP), Poliția Locală și Prefectura
Municipiului București.
Aceștia analizează, împreună cu organizatorii adunării publice, cererea de avizare
(este de subliniat, din nou, diferența dintre sensul legii, care face referire la „declararea
prealabilă” și practica administrativă – comisia ținând o ședință de aprobare în urma căreia se
decid condițiile de desfășurare a adunării publice). Principalele aspecte discutate în cadrul
ședinței sunt: locația exactă, cu delimitarea perimetrului în care se vor afla participanții, data,
ora de începere și cea de încheiere, numărul de participanți, cum se face afluirea și defluirea
participanților, dacă se vor folosi bannere, pancarte, portavoci și alte materiale de protest.

Material realizat în cadrul proiectului “Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibilă la gen”, proiect finanţat prin
granturile SEE 2009– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

41

În București, au existat probleme la avizarea demonstrațiilor, manifestațiilor,
marșurilor și a altor tipuri de adunări publice în zonele centrale. Comisia fie a refuzat să
avizeze astfel de demonstrații, fie a dat aviz la o distanță considerabilă de locația solicitată.
Un astfel de caz este cel al protestelor care au avut loc în ultimii ani în fața
Guvernului. Locația aprobată de Comisie a fost de multe ori pe trotuarul din fața Muzeului
Antipa, unde se află o girafă în mărime naturală, lucru care a lăsat loc de glume și ironii– vezi
articolul De ce protestează girafa la Guvern? (http://www.dollo.ro/2012/06/de-ceprotesteaza-girafa-la-guvern/).
Este important în cadrul negocierilor cu membrii Comisiei de Avizare, atunci când
organizatorilor li se propune modificarea locației pe motiv că blochează circulația, să se
insiste asupra faptului că dreptul la întrunire al cetățenilor este un drept garantat de
Constituție, este o manifestare a spiritului democratic și o expresie a participării civice.
Dreptul la circulație al pietonilor și șoferilor pe o anumită stradă sau arie din oraș nu este mai
presus de dreptul la întrunire al cetățenilor, acesta din urmă având un rol important în
democrație și în relația dintre cetățeni și reprezentanții politici.
Comisia trebuie să se bazeze pe motive temeinice pentru a nu aproba desfășurarea
unei demonstrații sau protest iar aceste motive se comunică organizatorilor în scris în termen
de 48 de ore și pot fi contestate în instanță.


Protocol privind organizarea și desfășurarea adunării publice
La câteva zile de la data la care are loc ședința Comisiei, organizatorul adunării

publice este chemat din nou la sediul Primăriei Capitalei din Splaiul Independenței pentru a
ridica documentul care atestă că evenimentul public pe care îl organizează are aprobare. În
acest sens, i se înmânează un „Protocol privind organizarea și desfășurarea adunării publice”.
Vezi

modele

aici:

http://bota.ro/wp-content/uploads/2014/02/AUTORIZA%C5%A2IE-

PROTEST.pdf și aici: http://www.pmb.ro/pmb/comunicate/fisiere/1268656119.pdf .


Desfășurarea propriu-zisă a adunării publice
La data, ora și locația prevăzute în protocolul pentru desfășurarea adunării publice, o

echipă a jandarmeriei va fi mobilizată pentru a asigura protecția și siguranța participanților pe
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parcursului evenimentului public. Numărul jandarmilor variază în funcție de numărul estimat
al participanților și de gradul de risc de producere de incidente. Din acest motiv, este bine ca
organizatorii adunărilor publice să estimeze cât mai real numărul de participanți. Dacă cifra
este supraestimată, organizatorii se pot trezi cu un număr supradimensionat de jandarmi care
le asigură protecția, irosind astfel resursele publice.
Odată ce adunarea publică a primit aprobare, orice modalitate de împiedicare a
desfășurării acesteia este interzisă. În Noul Cod Penal a fost introdusă, la art. 373,
infracțiunea de împiedicare a desfășurării unei adunări publice autorizate, care se pedepsește
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Ce se întâmplă cu manifestațiile spontane sau cu cele care nu au fost declarate în
prealabil?
Dispozițiile legale referitoare la obligativitatea de a declara cu cel puțin 3 zile în
prealabil o adunare publică (cu excepția manifestațiilor din categoria celor specificate la art. 3
din L.60/1991), fac ca organizarea unei demonstrații spontane să nu fie permisă legal, dar
aceasta poate fi tolerată de autorități dacă este pașnică. Răspunsul autorităților din București
la astfel de situații a fost diferit de la un caz la altul.
În septembrie 2010 a avut loc în piața Victoriei un protest organizat de Sindicatul
Polițiștilor. La câteva ore, manifestanții au părăsit locația aprobată de Primărie, pentru a
merge în marș către Palatul Cotroceni. Jandarmii au asigurat siguranța marșului, chiar dacă
acesta nu era autorizat, iar liderii de sindicat au argumentat că marșul a fost legal întrucât a
fost unul spontan. Nu au existat amenzi sau alte măsuri împotriva manifestanților.
(http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7853306-sindicatul-politistilor-protestul-nostru-nuincalcat-nimic-legea-traian-basescu-nu-cunoaste-articolul-din-codul-penal-privindsubminarea-puterii-stat.htm)
În alte situații, jandarmii nu au acceptat invocarea caracterului spontan al unei
manifestații și au cerut demonstranților să părăsească zona. De exemplu, în iunie 2013, un
grup de circa 100 de persoane, în majoritatea lor de naționalitate turcă, s-a strâns în Piața
Unirii din București, în semn de solidaritate cu protestatarii din Piața Taksim din Istanbul,
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pentru a se manifesta împotriva abuzurilor guvernului Erdogan. Organizatorii nu aveau cum
să notifice protestul în prealabil cu 3 zile, întrucât el viza evenimente dramatice din Istanbul
care se petrecuseră cu o zi înainte. Ar fi însemnat să aștepte cel puțin 4 zile (protestul lor
având loc într-o zi de duminică) până când ar fi obținut avizul din partea Primăriei. La
somația jandarmilor, manifestanții au părăsit locația, la aproximativ 15 minute de la începerea
demonstrației

(detalii:

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/peste-100-de-turci-din-romania-

protesteaza-in-pia-a-unirii-din-bucure-ti-in-semn-de-solidaritate-cu-cei-din-pia-a-taksimvideo-57864.html).
Există numeroase situații în care lipsa declarării prealabile a unei manifestații s-a
soldat cu amenzi pentru manifestanți și chiar cu reținerea și conducerea lor la secțiile de
poliție. În aprilie 2012, 15 manifestanți aflați în fața Ambasadei Rusiei din București, care
urmau să demonstreze împotriva legislației restrictive adoptate în Rusia cu privire la
drepturile LGBTQ, au fost ridicați și duși la poliție de către jandarmi, unde au fost amendați.
Detalii:

http://www.mediafax.ro/social/jandarmerie-15-sustinatori-ai-minoritatilor-sexuale-

ridicati-dupa-un-protest-la-ambasada-rusiei-9551797.
În data de 10 decembrie 2011, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului,
reprezentanții unor ONG-uri au fost ridicați de jandarmi din Piața Universității, întrucât nu
aveau autorizație din partea Primăriei pentru a demonstra (http://www.realitatea.net/ocupatiromania-manifestantii-din-piata-universitatii-au-fost-ridicati-de-jandarmi_894245.html). Cu o
lună mai târziu, au izbucnit protestele anti-guvernamentale, inițial în semn de solidaritate cu
doctorul Raed Arafat, care au condus în cele din urmă la căderea Guvernului Boc. Și în
timpul acestor proteste au fost ridicați manifestanți și urcați în duba Jandarmeriei, după care
au fost duși la secțiile de poliție și amendați.
Legea din România prevede ca adunările publice să aibă organizatori, care să-și
asume responsabilitatea pentru modul în care o manifestație are loc. Acest lucru face ca în
cazul unor proteste anti-guvernamentale masive, fără lideri, ONG-uri, sindicate sau partide în
spate, de genul celor care au avut loc în București și în țară în iarna 2012 și în toamna 2013,
să nu fie posibilă declararea prealabilă (prevăzută de lege) sau autorizarea (utilizată în
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practica administrativă), întrucât nimeni nu-și poate asuma responsabilitatea pentru
eveniment. Urmarea acestui fapt este că dreptul cetățenilor de a se manifesta în spațiul public
depinde de bunăvoința autorităților, care în funcție de context pot asigura protecția și buna
desfășurare a adunării publice (cum s-a întâmplat parțial la protestele pentru Roșia Montană
din 2013), sau pot lua măsuri pentru a dispersa, amenda și chiar reține protestatarii (cum s-a
întâmplat în timpul protestelor împotriva Guvernului Boc din 2012).
OPINII
Doina Olga Stefănescu, conf.univ.dr.SNSPA, specialist pe probleme de educație
Orașul care ne educă poate fi și el educat?
Orașul educă în mod incontestabil. O face și dacă nu vrea sau nu s-a gândit nimeni la așa
ceva. El este construit într-un anume fel, funcționează în mod specific, își invită locuitorii să
aibă anumite comportamente (direct când e conștient, mai mult implicit - ca al nostru - atunci
când nici nu-și pune problema).
Ce ne învață orașul nostru? El ne spune indirect că nu trebuie să te plimbi noaptea pe străzi
sau în niciun caz neînsoțită. De ce? Nu e bine să încerci să vezi. Dar întunericul deplin al
multor zone te face să adaptezi întorsul acasă la lumina naturală (că iluminatul public este
iluzoriu). Ne spune că nu e bine să ieși cu căruciorul și că strada este pentru mașini, nu pentru
bebeluși. Ne spune că mijloacele de transport în comun sunt gândite pentru cei care merg la
servici, nu pentru cei care îngrijesc copii mici de exemplu și au alt orar al activităților zilnice.
În oraș ni se comunică, atunci când suntem în autobuz, să nu purtăm obiecte de valoare la
vedere. Adică fiți urâte fetelor, îmbrăcate ponosit că altfel... Cu alte cuvinte orașul nostru ne
învață că el e construit pe câteva opoziții: public/privat, serviciu/acasă, economie/familie,
obligație/iubire sau sintetic spus are la bază o dimensiune de gen.
Fundamentul construcției lui, pe care ni-l transmite constant, este disocierea bărbați/femei și
mai puțin (ca să nu spunem deloc) luarea în considerare a intersecției dintre identități,
sentimente, economii, fără a mai discuta despre granițele spațio-temporale și modernitatea
efectivă a orașului.
Și noi ce facem, credem ce ne spune orașul, credem ce ne spun adulții din jurul nostru? Bine
ar fi să dăm crezare, deși, parcă uneori, n-am vrea. Simțim că este nedrept. Orașul nu poate fi
doar al unora, întotdeauna al lor. Și avem dreptate să nu fim de acord.
Am putea oare să învățăm și noi orașul să nu mai fie selectiv și să fie al tuturor? Am putea și
noi să-l învățăm cum să fie prietenos cu toți locuitorii lui (nu doar cu bărbații automobiliști de
exemplu)? Am putea oare să-l facem să fie realmente frumos (și nu doar să-l împopoțonăm
cu mai multe flori sau borduri decât îi trebuie doar pentru că cineva poate decide că afacerea
lui trebuie să meargă strună)? Am putea să-l simțim fiecare prietenos și grijuliu cu noi în
orice condiții? Sigur că am putea. Trebuie doar să învățăm cum și apoi să mai și vrem să-l
schimbăm.
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Este de amintit faptul că, atunci când protestele au loc în exteriorul sau în incinta
instituțiilor publice sau private, legea specifică faptul că nu este nevoie de declararea lor
prealabilă. Din acest motiv nu pot fi sancționate protestele spontane ale angajaților
desfășurate în curțile sau în interiorul companiilor, fabricilor, instituțiilor publice și altor
sedii. Un exemplu de astfel de protest este cel care a avut loc în octombrie 2010 în sediile
Direcțiilor de Finanțe Publice din mai multe orașe din țară și la sediul Ministerului Finanțelor
Publice din București (vezi http://jurnalul.ro/stiri/observator/protest-spontan-la-ministerulfinantelor-pe-motivul-reducerii-cu-60-a-veniturilor-556987.html).
Adunările publice privind drepturile femeilor, din ultimii ani în București1
În ultimii ani, au avut loc în București mai multe manifestări publice pentru drepturile
femeilor, organizate de asociații și grupuri feministe sau de mame, având participări relativ
reduse, de ordinul a 100-200 de persoane (≈ 20-30 de persoane în cazul flashmob-urilor):
 mai 2010, Protest în fața Ministerului Muncii față de măsura reducerii indemnizației
pentru creșterea copilului;
 octombrie 2011, Slut-walk/Marșul Panaramelor, împotriva hărțuirii sexuale stradale și
a blamării femeilor pentru agresiunile sexuale;
 22 octombrie 2011, Flash mob împotriva traficului de ființe umane, Parcul
Tineretului, București;
 noiembrie 2011, Manifestație în fața Palatului Parlamentului pentru a cere
îmbunătățirea legii privind prevenirea și combaterea violenței în familie;
 8 martie 2012 – Manifestație de Ziua Internațională a Femeii, Piața Universității;
 23 Noiembrie 2012, Flash mob „Violența împotriva femeilor - AJUNGE!”, în fața
Guvernului României, Primăriei Generale București, sediului MAI, Direcției Generale
pentru Protecția Copilului.

1

Această secțiune a fost scrisă în baza experienței personale a autoarei și în baza mărturiilor colegelor
din organizațiile feministe care au organizat respectivele manifestații publice.
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 25 noiembrie 2012, Protest în Piața Presei Libere, „ Violența nu este divertisment”
împotriva tabloidizării violenței femeilor în mass-media;
 13 ianuarie 2013, flash mob „Opriți abuzurile sexuale din Poliție” în fața Poliției
Capitalei și a sediului MAI;
 1 februarie 2013, Protest împotriva includerii violului în Legea Medierii – Piața Sf.
Anton, Centrul Vechi;
 8 martie 2013, Marș împotriva violenței asupra femeilor Romană –Victoriei, pe bd.
Lascăr Catargiu;
 20 iunie 2013, Flash mob împotriva declarațiilor rasiste, sexiste, clasiste și
naționaliste ale președintelui Traian Băsescu privind natalitatea;
 25 noiembrie 2013, Manifestație de Ziua Internațională de Combatere a Violenței
asupra Femeilor, Piața Unirii;
 17 ianuarie 2014, Flashmob în fața Ambasadei Spaniei în solidaritate cu femeile din
Spania, împotriva propunerii de restrângere a dreptului la avort;
 1 aprilie 2014, Flashmob în Piața Universității, „Interzicerea avortului ucide. 19661989, peste 10.000 de femei”;
 14 septembrie 2014, Flash mob „Pentru sănătatea democrației nu votați candidați
sexiști, rasiști, homofobi, antisemiți, islamofobi”, Parcul Herăstrău;
 18 octombrie 2014, Sit-in în cafenelele din Centrul Vechi de Ziua Internațională de
Acțiune împotriva Traficului de Persoane;
 19 octombrie 2014, Marșul solidarizării împotriva hărțuirii stradale, Calea Victoriei –
Izvor.
Acțiunile publice de tipul flashmob s-au desfășurat fără avizare de la Primăria
Capitalei, intrând în categoria manifestărilor cultural-artistice. De asemenea, manifestația din
8 martie 2012 din Piața Universității nu a avut aprobare, cuplându-se cu protestele antiguvernamentale din acea perioadă, tolerate de autorități.
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Celelalte adunări publice au trecut prin procedura autorizării de către Primăria
Capitalei. Organizatoarele au întâmpinat în unele ocazii o atitudine ostilă din partea
membrilor Comisiei de la Primărie în legătură cu locația și scopul protestelor.
Slut-walk/Marșul Panaramelor, împotriva hărțuirii sexuale stradale și a blamării
femeilor

pentru

agresiunile

sexuale,

care

a

avut

loc

în

6

octombrie

2011

(https://www.facebook.com/events/282579735089129/ ), s-a desfășurat pe bulevardul Unirii,
din dreptul actualei Biblioteci Naționale, până la Piața Alba Iulia. Locația a fost impusă
organizatoarelor, sub pretextul că în zone mai centrale ale orașului nu se pot autoriza proteste
deoarece urma să aibă loc, în acea perioadă, un summit NATO (vezi pentru detalii articolul
De ce in Romania e mai greu sa faci civism decat motociclism? de Ilona Voicu,
http://feminism-romania.ro/presa/editoriale/614-de-ce-in-romania-e-mai-greu-sa-faci-civismdecat-motociclism.html). Argumente din categoria siguranței unor reuniuni internaționale au
fost invocate de Primărie și în altă ocazie, la doi ani distanță, în noiembrie 2013, la
negocierea locației pentru manifestația de Ziua Internațională de Combatere a Violenței
împotriva Femeilor – 25 noiembrie. Atunci membrii Comisiei de Avizare au invocat faptul că
au primit indicații de la serviciile speciale să nu avizeze adunări publice în centrul Capitalei
întrucât în aceeași perioadă avea să se desfășoare la Palatul Parlamentului un summit
internațional la care era invitat primul ministru al Chinei și alți oficiali străini. Protestul din
25 noiembrie 2013 a avut loc în cele din urmă în Piața Unirii, în colțul Magazinului Unirea
dinspre Splai, o locație improprie pentru o asemenea manifestație, având mai degrabă un
caracter comercial și de tranzit, nu de agora civică.
În accepțiunea autorităților administrației publice din București, existența unui
eveniment de anvergură internațională este un pretext folosit pentru a restrânge dreptul
cetățenilor de a se manifesta în spațiul public, chiar dacă tema protestelor nu are legătură cu
subiectul întâlnirii internaționale. Și chiar dacă ar avea, este dreptul cetățenilor să manifeste,
dacă așa consideră, împotriva NATO sau împotriva Chinei, dacă protestele sunt pașnice și
respectă condițiile legale. Cu alte cuvinte, motivele invocate de membrii Comisiei de Avizare
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pentru a muta locația unor proteste, din zonele centrale ale capitalei spre bulevarde sau piețe
lăturalnice, reprezintă o restrângere a libertății de întrunire a cetățenilor.
O atitudine ostilă a membrilor Comisiei de Avizare din cadrul Primăriei a existat și în
legătură cu unele tematici ale demonstrațiilor organizate de asociațiile feministe. Cu prilejul
protestului împotriva includerii infracțiunii de viol în Legea Medierii, din februarie 2013, unii
membri ai Comisiei au făcut glume despre viol și au încercat să pună la îndoială expertiza în
domeniul juridic și, deci, înțelegerea pe care organizatoarele ar avea-o în legătură cu
reglementarea față de care protestau. Conform legii, nu intră în atribuțiile Comisiei să
analizeze asemenea aspecte. Totodată, și în cazul acestei adunări publice s-au iscat discuții cu
privire la locația cerută de organizatoare – Piața Universității, latura dinspre Spitalul Colțea,
membrii Comisiei refuzând categoric să avizeze respectiva locație pe motiv că „nu aprobă
domnul Primar”. În cele din urmă, după multe negocieri, organizatoarelor li s-a aprobat să
țină protestul în Piața Sfântul Anton din Centrul Vechi, în spatele Hanului Manuc. Pentru
detalii, vezi articolul de pe Blogul Medusei “La Universitate nu se aprobă proteste”
(http://blogul-medusei.blogspot.ro/2013/01/la-universitate-nu-se-aproba-proteste.html).
Atitudinea dezaprobatoare a Comisiei față de tematica protestelor feministe s-a
manifestat foarte recent, la începutul lunii octombrie 2014, la discutarea aprobării marșului
împotriva hărțuirii stradale. Cu această ocazie, unii reprezentanți ai Comisiei au bagatelizat
fenomenul agresiunilor sexuale stradale asupra femeilor din București și au folosit un limbaj
impropriu. Conform relatării organizatoarelor, unii membri ai Comisiei au afirmat că
,,femeile care sunt hărțuite în centrul Capitalei de fapt se auto-hărțuiesc” și că ”marșul nu
include și hărțuirea bărbaților” dar și că hărțuirea sexuală stradală are loc mai mult în mediul
rural. Deși autorităților prezente în comisie le lipsesc experiențele personale de hărțuire
stradală, precum și expertiza pe acest subiect, acestea au susținut că acest fenomen nu este
așa de întâlnit în București. Atitudinea inadecvată din cadrul ședinței a culminat cu invitația
pe care unul din membrii Comisiei a făcut-o uneia din organizatoare de ”ieși la un suc”
împreună.
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În legătură cu adunările publice organizate de asociațiile feministe, mai trebuie
menționat că, pe parcursul ultimilor ani analizați, nu au existat amenzi sau arestări în timpul
demonstrațiilor organizate de asociațiile pentru drepturile femeilor și nici incidente violente.
În general, atitudinea jandarmilor a fost de cooperare cu manifestantele și manifestanții.
Tentativa de a aplica amenzi a existat în cazul flash-mob-ului organizat în fața ambasadei
Spaniei pe 17 ianuarie 2014, acțiune civică care a avut drept scop exprimarea solidarității cu
femeile din Spania și protestarea față de proiectul propus de Ministrul Justiției spaniol de
restrângere a dreptului la avort în Spania. Jandarmii care asigurau paza ambasadei au
legitimat mai multe persoane, dar nu au recurs la alte măsuri întrucât au constatat că este
vorba de un eveniment de scurtă durată, care nu amenință siguranța angajaților instituției sau
blocarea circulației.
În loc de concluzie
România nu are o cultură a protestului civic la nivelul altor țări europene. Amploarea
marilor manifestații sindicale din anii '90 a dispărut pe măsură ce sectorul industrial a fost
privatizat iar puterea sindicatelor a scăzut. În afară de demonstrațiile sindicale sau de
mitingurile partidelor politice, regăsim în București manifestații organizate de ONG-uri și
grupuri de cetățeni uniți pentru diverse cauze: protecția mediului, Unirea cu Basarabia,
monarhie, împotriva eutanasierii câinilor fără stăpân, împotriva taxei auto, pentru drepturile
taximetriștilor, nediscriminarea romilor, a femeilor, a persoanelor LGBTQ (Marșul
Diversității), drepturile persoanelor cu dizabilități, marșuri ale bicicliștilor, agricultorilor,
studenților etc.
Un aspect interesant este faptul că, exceptând mitingurile sindicale și politice la care,
de obicei, oamenii sunt aduși cu autobuzele, cele mai importante demonstrații din ultimii ani
din București, ca număr de participanți, nu au trecut prin procedura birocratică a avizării de
către Primărie. Este vorba de protestele anti-guvernamentale din 2012 și marșurile pentru
Salvarea Roșiei Montane, din 2013. Atitudinea autorităților în cele două ocazii a fost diferită
până la un punct, mergând de la somații, dispersări, inclusiv prin folosirea gazelor
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lacrimogene, reținerea și amendarea manifestanților în cazul protestelor din 2012, până la
supravegherea pașnică a manifestanților la marșurile pentru Roșia Montană, (cu toate că în
2013 au existat și momente în care Jandarmeria a blocat ocuparea carosabilului și a amenințat
cu aplicarea amenzilor, iar unor persoane identificate drept lideri ai mișcării le-a aplicat
amenzi).
Manifestațiile publice cu tematici feministe au avut, în cea mai mare parte, aviz de la
Primărie. Procedura de avizare a respectivelor evenimente a pus organizatoarele în
dificultate, întrucât reprezentanții autorităților publice au încercat și au reușit în mai multe
ocazii să înlocuiască locațiile alese inițial cu spații mai puțin centrale și circulate. Motivele
invocate pentru a muta locația în altă parte: desfășurarea unor evenimente de anvergură
internațională (conferințe, summit-uri) care ar impune luarea unor măsuri speciale de
siguranță, inclusiv interzicerea organizării de adunări publice; blocarea sau îngreunarea
circulației, chiar și pe trotuar; rezervarea spațiului pentru alte evenimente, gen târguri de
Crăciun.
Se poate spune, ca o remarcă generală, că atitudinea autorităților publice din
București este de teamă și ostilitate față de cetățenii care ies în stradă pentru a-și apăra
drepturile, în loc de a încuraja și proteja civismul și preocuparea cetățenească pentru deciziile
care se iau la nivelul politicilor locale sau centrale. Numai atunci când protestele convin
intereselor lor politice, autoritățile se arată bucuroase să încurajeze manifestarea libertății de
întrunire. Un exemplu în acest sens este primarul Sorin Oprescu care, în ianuarie 2012, în plin
protest împotriva Guvernului Boc, s-a arătat încântat de propunerea făcută de asociația ProDemocrația de a transforma Piața Universității într-o Agora Civică, un spațiu în care cetățenii
să se poată aduna să protesteze fără a mai avea nevoie de avizare. Scria Evenimentul Zilei în
24 ianuarie 2014, că Sorin Oprescu şi-a exprimat speranţa că Piaţa Universităţii a fost şi va
rămâne un simbol pentru poporul român, iar prin acest proiect nu se doreşte altceva decât
deschiderea ”şi mai tare a porţilor”, a ceea ce înseamnă consultarea activă cu cetăţenii,
exprimarea

democratică.

(http://www.evz.ro/oprescu-vrea-sa-confere-statutul-de-agora-

civica-pietei-universitatii-963068.html). Ideea a fost însă îngropată la scurt timp, după ce
Material realizat în cadrul proiectului “Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibilă la gen”, proiect finanţat prin
granturile SEE 2009– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

51

Partidul Social Democrat a intrat la guvernare în aprilie 2012 iar protestele antiguvernamentale nu au mai fost pe placul primarului Capitalei. În ce măsură ar fi fost o
soluție, rămâne de discutat. Poate ar fi mai bine ca libertatea cetățenilor de a aduna public să
fie permisă peste tot, nu numai în Piața Universității, fără a mai fi nevoie de acord de la
stăpânire. La orice colț de stradă, în fața blocului sau la poarta Guvernului, cetățenii ar trebui
să se poate întruni pentru a discuta treburile cetății, pentru a-și exprima nemulțumirile sau
îngrijorările sau a atrage atenția asupra problemelor lor.
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Femei și bărbați, feminin și masculin, conformism și contestare
în Piața Universității
Diana Elena Neaga
Orașul, ca spațiu în care se dezvoltă interacțiunile din viața de zi cu zi pare a intra în
categoria banalului, a obișnuitului. Magazinul non-stop din colț de la care mergi să îți faci
rapid cumpărăturile dimineața și unde vânzătoarea îți dă produsele chiar dacă îți lipsește un
leu pentru că te cunoaște din vedere; bătrâna care stă de ani buni lipită de clădirea de lângă
stația de RATB de la Teatrul Național, cu câteva icoane în mână, care îți aduce aminte de
bunica ta și te face astfel de fiecare dată să îi întinzi un leu; drumul spre școală sau serviciu –
metrou, autobuz, înghesuială, frig sau, dimpotrivă, foarte cald și nici gând de aer condiționat,
comentariile ciupite rapid în mersul alert spre ce ai de făcut – despre tineri care nu mai știu e
este respectul, despre subiecte mondene și, mai nou, agenți sub acoperire; plăcuța cu numele
străzii pe care stai ca semn că te întorci acasă – scanată în fugă și fără a te gândi vreodată
serios ce e în spatele scrisului alb pe fundal verde-albastru; un nou graffiti pe bloc, greu de
descifrat, dar ale cărui culori îți rămân în minte, cutia poștală plină cu materiale publicitare
care par a fi aproape toate la costume de baie și pe care le arunci în grabă la coșul de gunoi
etc.
Cu toate acestea, orașul și spațiul urban sunt instituții care generează seturi de norme,
reguli și valori ce modelează comportamentele și așteptările celor cu care intră în contact.
Așadar, pe de o parte orașul ne modelează existența de zi cu zi, capătă semnificație și devine
locuibil prin intermediul legendelor, amintirilor și proiecțiilor pe care le avem despre el (De
Certeau, 105), pe de altă parte, viața noastă de zi cu zi este modelată de felul în care orașul
este, pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin, un spațiu confortabil și de ce nu
emancipator, capacitator. Așa cum spune Elizabeth Grosz în articolul ei despre felul în care
se dezvoltă interacțiunea între corp (ca natură biologică, dar și capabilă de a raționa) și oraș,
“orașul este construit și reconstruit în interiorul corpului, iar corpul la rândul sau este
transformat, orășenizat (citified), urbanizat diferit, adică în forma unui corp metropolitant”
(Grosz, 1992, 242).
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Premisa fundamentală ce originează această cercetare este aceea că orice oraș poate fi
înțeles ca un regim de gen care dezvoltă idelogic și concret relații disctincte (în funcție de
gen) cu celelate sisteme (economic, politic și familial). Acest regim de gen este unul
patriarhal, adică reflectă relații de putere de la nivelul societății în care valorile și
comportamentele bărbaților sunt presupuse ca normative și deci încorporate în instituțiile și
structurile urbane, cu scopul de a privilegia controlul bărbaților și de a asigura subordonarea
femeilor. Regimul de gen reușește astfel să producă ceea ce numim invizibilitatea femeilor în
oraș (Flanagan, Valiulis, 2011).
La nivel de proiecție, orașul este un loc și un spațiu genizat, în care femeile trebuie să
lupte pentru a distruge barierele care au fost construite pentru a le ține invizibile, pentru a le
controla corpurile și nevoile ca parte integrantă a orașului și să revendice vizibilitatea lor ca
cetățene ale orașului (Flanagan, Valiulis, 2011).
Studiu de caz – femei și bărbați, feminin și masculin, conformism și contestare în
Piața Universității
Pornind de la aceste premise teoretice, vă propun în cele ce urmează o analiză
detaliată, feministă a unuia dintre cele mai simbolice locuri din București, și anume Piața
Universității. Alegerea acestei arii de cercetare se bazează pe mai multe considerente, cel mai
important dintre acestea fiind cel legat de încărcătura simbolică profundă a acestui spațiu.
Piața Universității este de douăzeci și cinci de ani simbolul libertății și al luptei anticomuniste, dar și unul dintre principalele locuri turistice și de întâlnire din oraș. Aflată în
centru Bucureștiului, la kilometrul 0, această piață a fost nu de puține ori loc de contestare a
variatelor formule de guvernare considerate nelegitime și, deci, un spațiu în care vocile și
revendicările cetățenilor s-au făcut auzite. Acceptată tacit ca zonă liberă pentru proteste, Piața
Universității reușeste să concentreze, într-un perimetru urban clar delimitat sau delimitabil,
simboluri ale construcției democratice din România post-comunistă, de la fenomenul Piața
Universității 1990, ca manifestare a sacrificiului suprem, al martiriului cetățenesc, la revoltele
studențești din anii '90, la protestele din iarna anului 2012 împotriva măsurilor de austeritate,
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la cele din toamna anului 2013 ca formulă de revitalizare civică1 și încheind cu protestele de
solidarizare cu diaspora, din preajma alegerilor prezidențiale din 2014. Întrebarea de
cercetare care concentrează estența acestui studiu de caz poate fi formulată după cum
urmează: este Piața Universității, în virtutea simbolisticii puternic contestatare cu care este
asociată, și un loc al contestării regimului de gen de natură patriarhală?

Metodologie
Îmi propun, așadar, în cele ce urmează, să realizez un cadru care să ne permită
înțelegerea producțiilor spațiului urban, cu atenție la felul în care acestea surprind regimul de
gen în ceea ce înseamnă inscripții, mesaje, graffiti, panotaj stradal, statui, monumente, plăci
memoriale și elemente de toponimie. Acestea sunt, deci, elementele supuse observației și
inventarierii. Precizez încă de la început faptul că mi-am concentrat atenția mai degrabă pe
realizarea unui inventar al producțiilor urbane enumerate mai sus și am ținut mai puțin seama
de aspecte ce au vizat frecvența apariției acestora, cu toate că nu exclud complet folosirea
unor astfel de referințe pe parcursul textului2. Nucleul dur al metodologiei folosite a vizat
inventarierea elementelor de mai sus aflate în aria Pieței Universității, cu atenție la
dimensiunea de gen. Am avut, astfel, în vedere realizarea unor categorii transversale de
genul – bărbat, femeie, masculin, feminin, minoritar (marginal), semnificație cu conotație
sexuală. Acestea au fost categoriile definite inițial, în urma cercetării de teren rezultând și
altele. Dată fiind specificitatea locației, dar și dinamica urbană, după colectarea datelor din
teren, cu scopul facilitării analizei, am simțit nevoia realizării și altor categorii, după cum
urmează: politic, cu sub-categoriile - politic ideologie (mesaje, inscripții ca trimiteri la
ideologii), politic contestatar (mesaje critice la adresa unor doctrine, ideologii) și nu în
ultimă instanță personaje politice (referințele la oameni politici); religios și am inclus aici
mesajele, monumentele cu tentă religioasă existente în număr mare în zonă; mici afaceri,
1

Am în vedere aici filonul puternic naționalist prezent la protestele Roșia Montană, dar și o formulă de
civism asociată cu ceea ce presa a numit în momentul acela mișcarea hipsterilor.
2
Îmi vine acum în minte, de exemplu, faptul ca stickerele cu Basarabia e Romania au fost, de departe,
cele întâlnite cu cea mai mare frecvență.
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element menit să surprindă mai degrabă dinamica urbană a micilor antreprenori care își
promovează afacerile prin lipirea unor anunțuri de tip mica-publicitate și reclame, referindumă aici la politicile clasice de marketing realizate prin panotaj stradal. Fără discuție ca
analiza acestor cateogorii se va face printr-o abordare de tip gender mainstreaming 3 ,
utilizarea lor având ca scop, cum spuneam, facilitarea analizei datelor, dar și oferirea unor
cadre care să surprindă diferența specifică a zonei cercetate.
Ca perimetru efectiv în care am realizat colectarea datelor, am avut în vedere zona din
fața Teatrului Național, începând cu colțul dinspre Piața Rosetti, continuând până la hotelul
Intercontinental – vis-a-vis de Casino Fortuna – zona fântânii de la Universitate (spațiul
efectiv al Pieței 18 Decembrie 1989) - strada Edgar Quinet (până în strada Academiei) –
Strada Biserica Enei (până în strada Academiei) – colțul format de intersecția bulevardului
Nicolae Bălcescu cu bulevardul Regina Elisabeta. Chiar dacă perimetrul din fața Teatrului
Național poate fi considerat arie dinstinctă, delimitarea propusă mai sus a avut în vedere
perimetrul simbolic desemnat de Piața Universității ca spațiu contestatar. În acest sens, cu
toții știm că, de exemplu, Bulevardul Nicolae Bălcescu a fost deseori ocupat în semn de
nesupunere civică de protestatari, contopind astfel cele două zone – TNB și Piața
Universității la fântână. La fel de adevărat este și faptul că acest bulevard a împărțit de-a
lungul timpului protestatarii în tabere concurente, ceea ce însă rămâne comun celor două zone
fiind această asociere cu un fel de agora, în sensul clasic, specific democrației ateniene.

3

Integrarea genului ca variabilă relevantă de analiză în toate categoriile supuse dezbaterii.
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Includerea în perimetrul de cercetare și a celor două străzi – Biserica Enei și Edgar
Quinet – a fost susținută de date colectate de-a lungul timpului prin metoda observației
participative. Astfel, cele două zone sunt recunoscute informal ca spații de întâlnire, ca arii
apropriate de diverse mișcări alternative și contestatare, asta și în virtutea faptului că
delimitează și o zonă universitară și anume cea a Universității de Arhitectură și Urbanism
Ioan Mincu și ce a Facultății de Geografie din cadrul Universității București. Am avut în
vedere, deci, și rolul pe care legendele, memoriile îl au în definirea geografiei metaforice a
unui loc, dincolo de delimitările tehnice, rigide, arhitecturale.
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Elemente de toponimie
Voi începe, desigur, prezentarea aspectelor legate de toponimia locului, prin trecerea
în revistă a numelor de străzi care fac parte din aria de cercetare. Acestea sunt: Bulevardul
Nicolae Bălcescu, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Carol I, Bulevardul I.C Brătianu,
Strada Edgar Quinet și Strada Biserica Enei. Așadar, trei bulevarde și o stradă care poartă
numele unor presonalități masculine, o stradă cu denumire neutră (Biserica Enei) și un
bulevard (unul din cele 2 existente în București) care poartă numele unei personalități
feminine. Interesant de remarcat faptul că toate presonalitățile amintite mai sus se leagă de
construcția statului român modern, cu trimitere la generația pașoptistă și inspirația franceză a
acesteia (vezi aici Edgar Quinet) și la idealurile democratice. Un alt comentariu ține de
tandemul făcut de cele două bulevarde care pot fi privite și ca un elogiu adus familiei – Carol
I și Regina Elisabeta – dar care poate genera și semnificații mai puțin capacitatoare, prin
asocierea femeilor cu rolurile de gen tradiționale (Regina Elisabeta fiind recunoscută pentru
înclinația ei spre grijă și îngrijire) și prin promovarea alături de bărbații puternici din viața lor
(soți, tați etc.)4. Putem continua periplul toponimic cu referințele la instituțiile existente în
zonă; astfel, merită amintită Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, proiectată,
desigur, tot de un bărbat, reputatul inginer si arhitect Grigore Cerchez. Acestea sunt, în
esență, actele de numire care se regăsesc în spațiu cercetat, singura personalitate feminină
care își găsește locul printre bărbați fiind, așadar, Regina Elisabeta.

In memoriam
Piața Universității este, de departe, și un loc al memoriei recente și al elogiului adus
celor care au murit pentru libertate în Revoluția din Decembrie 1989, iar acest lucru se simte
puternic, în virtutea numeroaselor locuri atât cu conotație religioasă, dar și care au menirea de
a păstra vie amintirea celor care au luptat împotriva regimului comunist. Astfel, din cele 11

4

Poate merită precizat aici că bulevardul Regina Maria nu face tandem cu bulevardul Ferdinand, ele
fiind ambele situate în zona centrală a capitalei.
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monumente și statui inventariate în zonă 5 , 5 sunt, de fapt, monumente dedicate eroilor
Revoluției Române, acestea fiind plasate atât în fața Teatrului Național (regăsim aici placa
memorială dedicată lui Cristian Pațurcă, alături de care este monată și o chitară simbol al
Revoluției ce s-a dorit a fi pașnică), cât și în zona fântânii (monumente dedicate eroilor
luptători anti-comuniști, eroilor Revoluției 21-22 Decembrie 1989). Toate aceste monumente
sunt asociate cu simboluri creștine – crucea – trimițâdu-ne inevitabil cu gândul la o altă
formulă de dominație, care naște astfel și marginalizare și excluziune. Există totuși și un
element care face notă ușor discordantă în acest peisaj inundat de simboluri religioase
creștine, care pare a fi mai degrabă catolic sau protestant, fiind totodată și o reprezentare
feminină și anume fecioara cu pruncul (reprezentare tradițională) – un monument mic, fără
inscripții sau trimiteri la artist (autor), aflat pe peretele dinspre fântână al Universității Ion
Mincu. Monumentul este greu de observat și când l-am descoperit am avut senzația unei
acțiuni subversive menite să disturbe uniformitatea creștin-ortodoxă ce domnește în zonă.

Intersant de obsevat și că, dacă ne referim la simbolurile religioase oficiale amplasate
în Piața Universității, acestea sunt unanim de factură ortodoxă. Când facem însă un inventar
al inscripțiilor, mesajelor, stencil-urilor, putem surprinde clar și o formă de manifestare a
diveristății religioase pe care o putem integra și în logica contestatară, revendicativă de
5

Incluzând aici Universitatea de Arhitectură și Urbanism considerată monument istoric.
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transformare a locului în spațiu. Apar, astfel, reprezentări ale stelei lui David ca simbol
iudaic, mesaje penticostale de tipul ”Revenirea lui Hristos”, dar și contestări feministe ale
autorității impuse de religie cum ar fi stencil-ul ”Dumnezeu este femeie”.

Revenind, nici un alt monument sau statuie din aria cercetată nu mai face trimitere la
o femeie, asta dacă nu punem în discuție grupul statuar realizat, desigur, de un bărbat (Ioan
Bolborea) Căruța cu Paiațe, parte a ansamblului Caragealiana, care face trimitere la
personaje caragealiene, printre care și femei (Zoe, Mam Mare, Mița, Veta, Zița). Întrebarea ar
fi cum funcționează social un astfel de ansamblu, cum alimentează el stereotipurile și
prejudecățile de gen (femei isterice, ridicole, lipsite de personalitate), în contextul în care în
zonă trimiterile la personalități feminine, la bunele practici sau modele de succes sunt
aproape inexistente? Întâlnim însă 3 monumente/statui care fac referire clară la personalități
bărbați și anume statuia lui I.L. Caragiale, parte a ansamblului Caragealiana, monumentul
dedicat lui Cristian Pațurcă și trimiterea la arhitectul Grigore Cerchez.
În ceea ce privește inventarul plăcilor memoriale, în total 10 astfel de elemente, ele
pot fi integrate în aceeași logică a ranforsării instituționalizate a regimului de gen, descrierea
ce urmează ținând aici locul argumentului:
-

plăci memoriale neutre la gen – 4 (Un secol de învățământ geografic la Universitatea
București, Primul laborator de paleontologie din România – 08.1905, Aici s-a murit
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pentru libertate 21 – 22 decembrie 1989, Mulțumiri eroilor revoluției. Lacrimi și flori
pe mormântul lor);
-

Plăci memoriale dedicate unor bărbați – 5 (George Filepeanu, Gheorghe Tomat,
Constantin și Nicolae Dobrescu, Simion Vasilescu, În anul 1875, în casele lui Mazar
Pasa și strada Biserica Enei nr 11 bis a fost întemeiat Partidul Național Liberal sub
conducerea marilor patrioți I.C. Brătianu și C.A. Rosetti);

-

Plăci memoriale dedicate unor femei – 1 (Elena Voinescu).
Inscripții, mesaje, graffiti – dreptul la diferență
Inventarul producțiilor urbane grass-roots, care reflectă reacții, idei, identități ale

cetățenilor ce locuiesc în oraș și pot fi gândite ca formule de apropriere și semnificare a
locului, confirmă aproape fără echivoc faptul că Piața Universității rămâne un spațiu al
contestării și al manifestărilor cetățenești critice. Prezint în tabelul de mai jos centralizarea pe
categorii a datelor colectate, care susține afirmația de mai sus. Așadar, distribuția pe categorii
a celor 106 elemente inventariate este următoarea:
Frecvență

Categorie
Politic

52

Religios

5

Mica afacere

16

Reclamă

8

Semnificație sexuală

7

Minorități

6

Femei

1

Altele

11

Total

106
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Cum precizam și mai sus, inventarierea acestor formule variate de comunicare urbană
venite, de această dată, de jos în sus a condus și la realizarea categoriilor prezentate în tabel și
care vor fi detaliate și analizate în cele ce urmează. Desigur că aceste categorii sunt ideal
tipice și au rolul de a ajuta la structurarea analizei și la producerea de modele interpretative,
acest aspect putând fi considerat ca fiind una dintre limitele lucrării.
Categoria politic se referă la mesajele care fac trimitere la i. personaje politice, ii. ideologii
politice și iii. manifestări politice critice. În categoria personaje politice am inclus referințele clare la
oameni politici – în număr de 6 – personajele fiind Ion Ilisecu (Iliescu, criminal necondamnat), Ion
Caramitru (Caramitru prim-ministru, e român. Caramitru, vino la balcon!), Mircea Diaconu (Sucă)
și Traian Băsescu (2). Mai există, de asemenea, și o trimitere la Nicușor Dan, pe care însă am
categorizat-o la politic-ideologii deoarece mesajul este centrat pe ideologie, personajul fiind de fapt
un instrument (ecologism - Fac parte din clasa mașinilor de bun simt. Votez Nicușor Dan). Câteva
observații se pot desprinde din aceasta înșiruire:
-

trimiterile la personajele politice sunt mai degrabă critice, contestatare;

-

se poate observa un fel de aculturație între cele două spații – TNB și Piața 18
Decembrie 1989, susținută desigur și de implicarea politică reală a celor doi actori
(Diaconu și Caramitru);

-

niciunul dintre personajele politice amintite nu este femeie – încă o dovadă a
perpetuării regimului de gen care lasă femeile în afara cetățeniei substanțiale.
Dintre elementele înregistrate la categoria politic, cele mai multe, însă, fac parte din

sub-categoriile ideologii – 29 și critic – 17. Inventarul ideologiilor semnalizate în aria de
cercetare este următorul:
-

naționalism – cele mai multe referințe, prin mesaje de genul Basarabia e România!,
Ecoul Românesc (agenție media, portal de informare cu misiunea de a aduce românii
mai aproape de românime și românimea mai aproape de români), România! Nu vă
mai alegeți conducători care nu își iubesc țara! Petre Țutea, Vlad Țepeș;

-

socialism - cu mesaje anti-capitaliste, anti-imperialiste, antifasciste, Studenții sclavii
corporațiilor, Student – cod de bare;
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-

feminism – Dumnezeu este femeie! Democrație în țară și în casă! Ne căcăm pe ei de
misogini;

-

ecologism - Fac parte din clasa mașinilor de bun simț. Votez Nicușor Dan; Roșia
Montană, Cultură nu cianură; 4 Aprilie Universitate NU gazelor de șist;

-

anarhism - Anarhism!, Punk is not dead, Gabor în civil!, ACAB.

Inventarul atitudinilor politice critice poate fi rezumat după cum urmează:
-

critici la adresa clasei politice - Oamenii liberi nu au cu cine vota, Schimbăm clasa
politică, Nu îi lăsa să îți fure votul (Băsescu și Antonescu), Eu cu cine votez? Jos
Emanatul, AntiLegea; Statul acuzativ care/care;

-

apel la atitudini civice - Singura soluție, propria evoluție, Facem Evoluție, Indignați –
vă!, Reforme, Miliția Spirituală (Misiunea organizaţiei este de a mobiliza conştiinţa
civică activă şi spiritul solidarităţii cetăţenilor).
Ce ne spun de fapt toate aceste elemente din perspectiva interacțiunii dintre oraș și

locuitorii săi? Pe de o parte, putem înțelege aceste expresii ca modalități de renegociere a
distincției public-privat. Astfel, ele pot fi plasate undeva între cele două sfere – nu sunt
publice pentru că nu sunt asumate direct, putând fi asociate cu formule de nesupunere civică
și chiar cu infracțiuni (deci nu reprezintă o manifestare a accesibilității, a puterii de a avea
acces), dar nu sunt nici private, pentru că sunt realizate cu scopul de a deveni publice, de a fi
vizibile. Am putea vorbi aici mai degrabă de ceea ce Tovi Fenster numește “the right to
belong” – dreptul de a aparține, identificat ca dreptul oamenilor cu diferite identități de a fi
recunoscuți ca parte a societății, în ciuda diferențelor. În spații contestate, acesta poate fi
privit ca o expresie profundă a cetățeniei într-un oraș global (2005, 253 - 254).
Din perspectiva reprezentării genului în aceste formule, am văzut că există în Piața
Universității și expresii de factură feministă, ceea ce poate sugera nevoia acestei comunități
de a-și manifesta dreptul de a aparține orașului, dar și nevoia contestării privilegiilor
masculine prezervate, așa cum am văzut, prin politici formale, autorizate (vezi formulele
toponimice prezentate mai sus).
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Femei în Piața Universității – reclame, mici afaceri, panotaj stradal
Și totuși femeile/femininul nu sunt atât de absente din reprezentările urbane
inventariate în Piața Universității, numai că le regăsim, mai degrabă, la categoriile reclame și
mici afaceri, ceea ce pentru cei minimal familiarizați cu teoriile feministe nu este deloc
surprinzător. Femeile “vând”, de cele mai mult ori îmbrăcate în ținute sumare sau chiar goale,
sucuri (ex. Nestea), produse de îngrijire corporală (ex. Nivea), asigurări de viață și sănătate
sau se vând pe ele în afaceri de tip video-chat, Top Escorte (afiș aflat chiar în fața hotelului
Intercontinental), Speed Dating, Masaj Erotic. Vorbim, așadar, de roluri de gen tradiționale,
cu femei sexualizate, obiectificate, de constrângerile generate de standardele de frumusețe
impuse de societatea în care trăim – corpuri impecabile, fără riduri și fără celulită. Tot din
perspectiva analizei genizate, merită să ne oprim puțin atenția asupra anunțului de recrutare
“Angajăm fete, băieți, cupluri pentru studio video-chat” în care trimiterile la sex, corelate cu
imaginile de pe anunț (două fete) sugerează idea deschiderii acestui domeniu și către băieți,
dar și către cupluri – așadar o anumită dinamică a acestui fenomen.
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Tot în această logică, sunt interesante și anunțurile (micile afaceri) care vizează
închirierea unor spații pentru studenți. Acestea par a fi mai rar neutre, făcând trimiteri la
studenți ca termen generic (un singur anunț - primesc student în gazdă), ci ele vizează
închirieri pentru fete și/sau băieți. Acest lucru mi-a atras atenția, în virtutea faptului că, la
nivel de limaj comun/cotidian, sunt foarte puțini cei care fac acordul de gen
(student/studentă) și, cu toate astea, când vine vorba de oferirea unor spații de închiriat
sexul/genul devine relevant. O explicație posibilă este tot una care face trimitere la roluri
tradiționale, sterotipuri și prejudecăți, mai exact cele care asociază fetele cu cumințenia,
hărnicia și curățenia, calități de dorit pentru o persoană care caută să închirieze un spațiu de
locuit.

Dacă ne referim însă la mesajele, inscripțiile cu conotație sexuală, un singur aspect
consider că merită precizat, și anume faptul că, în perioada în care am făcut cercetarea de
teren, fântâna de la Universitate era plină de desene sub formă de penis, alături de care erau
mâzgălite două chipuri de băieți (unul având și nume - Bilă) și un chip de fată. Aceste desene
păreau a fi rezultatul teribilismului unor adolescenți, fiind mâzgălite în grabă, dar, în același
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timp, în inima simbolică a pieței – fântâna. Personal, interpretez aceste elemente și prin grila
constrângerilor generate de tabuul sexualității care poate face din desenarea unui penis un act
de curaj.

Intersant de precizat și faptul că, în cateva zile, aceste desene au dispărut, la fel cum a
fost șters de pe fântână și mesajul “Caramitru, vino la balcon” care însă a fost refăcut.

Concluzii
Așadar, Piața este vie, este revendicată și resemnificată în fiecare clipă de grupuri care
își caută identitatea și apartenența în acest spațiu urban6. Iar toată această dinamică nu poate
fi gândită în afara relațiilor de putere care, la o analiză mai atentă, pot fi clar identificate. Pe
scurt, am putea rezuma toată această analiză la două mai categorii de produse urbane:
 produsele formale, autorizate oficial și care reprezintă expresii ale regimului de putere
dominant, iar aici încadrez statuile, monumentele, plăcile memoriale și elementele de
toponimie, dar și reclamele și elementele de panotaj stradal. Iar din această perspectivă,
lucurile sunt cât se poate de clare, putând vorbi, din punctul meu de vedere, de sexism

6

Vezi aici și categoria minorități, în care am integrat inscripții de genul – ultras, hipster, cocalar,

suporter.
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instituțional implicit care dezavantajează desigur femeile, oferind oportunintăți mai
bune bărbaților. Datele colectate și prezentate în acest studiu susțin această afirmație,
când aduc în discuție, pe de o parte, invizibilitatea și marginalitatea femeilor în astfel de
producții urbane, iar, pe de altă parte, hiper-sexualizarea lor în afișe și reclame;
 produsele informale, neautorizate, chiar ilegale și expresie a unei forme de nesupunere
civică. Elementele pe care le integrez aici sunt cele care țin de mesaje, inscripții, graffiti,
stencils, dar și mica publicitate (micile afaceri). Aici, rezultatele pot fi impărțite în
elemente care alimentează și susțin regimul de gen (Caut studentă în gazdă!), iar, pe de
altă parte, elemente contestatare, menite să revendice o altă ordine, mai echitabilă –
mesajele explicit feministe. Ceea ce vreau să spun este că mesajul critic există, găsim deci
în Piața Universității revendicări ale spațiului, manifestări identitare alternative, inclusiv
de natură feministă, însă prin forma în care ele se concretizează rămân mai degrabă
perceptibile la nivel individual (cei care le văd sunt trecătorii, poate nici ei, și eventual cei
care curăță pereții și mobilierul urban) și cu un impact minim în raport cu sistemul
dominant. Ele ne spun însă că orașul trăiește și altfel, că viața de zi cu zi se desfășoară și
dincolo de constrângerile formale și că toată această dinamică poate constitui la un
moment dat, de ce nu, motorul unor schimbări structurale.
Recomandări
Tocmai în virtutea simbolismului puternic contestatar cu care este asociată Piața
Universității și având în vedere rezultatele cercetării care pun în evidență sexismul
instituționalizat în gestionarea acestui loc, consider demne de luat în seamă următoarele
recomandări:
-

posiblitatea de a transforma Piața Universității în zonă de manifestare a diversității,
prin organizarea unor momente urbane (festivaluri, concerte, mini-expoziții, flashmoburi) dedicate diverselor grupuri minoritare, printre care și reprezentări ale
femeilor;
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-

posibilitatea de a amplasa în parcul din fața Teatrului Național monumente și statui
care să păstreze și memoria marilor femei ale teatrului românesc, inclusiv personaje
ale pieselor jucate;

-

numirea Facultății de Geografie după numele unei femei care a făcut performanță în
acest domeniu;

-

ridicarea unui monument al femeilor care au murit pentru libertate și democrație în
Piața Universității sau poate un monument dedicat femeilor care au fost victimele
politicii pronataliste a lui Ceaușescu.

Bibliografie:


De Certeau Michel, 2011, The Practice of Everyday life, University of Califorina
Press, Oakland.



Grosz Elizabeth, 1992, “Bodies - cities”, în Beatriz Colombia (ed.), Sexuality and
Space, Princeton Arhitectural Press, New York.



Fenster Tovi, 2005, “Gender and the city: the different formations of belonging”, în
Lise Nelson, Joni Seager (eds.), A Companion to Feminist Geography, Blackwell
Publishing,

accesat

în

15.11.2014

la

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470996898.fmatter/pdf.


Flanagan Maureen A. , Valiulis Maryann Gialanella , 2011, “In lieu of an abstract,
here is a brief excerpt of the content”, prezentare a lucrării Gender and the City: The
Awful
Volume

Being
32,

of

Invisibility,

Number

1,

Frontiers:
1pp.

xiii-xx

A

Journal
,

accesat

of
în

Women

Studies

07.11.2014

la

http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/frontiers/v032/32.1.f
lanagan.pdf.

Material realizat în cadrul proiectului “Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibilă la gen”, proiect finanţat prin
granturile SEE 2009– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

69

Toate drumurile duc la Roma(nă)
Studiu de caz genizat-Piața Romană
Ana-Maria Niculescu-Mizil
Preambul. Toate drumurile duc la Roma(nă)
E lucru știut că toate drumurile duc la Roma, iar de la Roma la Romană nu e decât
cale de două litere și-un acord feminin care evocă succesiunea noastră latină, dovadă că
lecțiile de istorie au părăsit de multă vreme manualele școlare și sălile de clasă spre a coborî
în stradă, în piețe, în miezul urbelor, la întâlnirea cu omul de rând, care se transformă cu
fiecare rostire într-un colportor naiv, dar, totodată, nativ al unei ordini socio-istorice instituite
descensiv, de sus în jos, dinspre autoritățile statale și locale către cetățenii obișnuiți. Studiul
de față își propune, așadar, să releve discursul socio-istoric oficial, așa cum îl redă structura
urbană central-bucureșteană prin monumente, plăci comemorative, artă urbană, toponimie și
panotaj stradal în zona Pieței Romane, cu accent pe distribuția de putere între genuri în
trasarea coordonatelor experienței orașului.
Coexistența mai multor versiuni asupra istoriei în același spațiu creează premisele
tensiunilor sociale și conflictului pentru revendicarea și protejarea moștenirii istorice, care
legitimează un grup social, de regulă format în baza unor criterii precum genul, etnia sau
profesia (Fine, 1996, Grahan, Ashworth and Tunbridge, 2000 apud. Alderman, 2002).
Denumirile străzilor, piețelor și ale instituțiilor, statuile, monumentele și panotajul stradal
sunt toate versiuni întrupate ale diferitelor discursuri istorice și istoricizate, care normează
experiența urbană (Charlesworth, 1994; Gough, 2000 apud. Alderman, 2002). Pornind de la
această premisă, studiul de față vizează două obiective, anume relevarea (1) discursului
despre identitate și memorie colectivă feminine și (2) politicilor citadine excluzive, potențial
opresive ale memoriei sociale la adresa diverselor categorii de femei în narațiunile urbane
dominante.
Studiile autohtone abordează subiectul memoriei colective din punct de vedere socioistoric, referindu-se la toponimia citadină în Bucureștiul comunist, 1948 - 1965 (Light,
Nicolae și Suditu, 2002), procesul de redenumire a străzilor și bulevardelor ca urmare a
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schimbărilor de paradigmă ideologică (Chelcea, 2008), reprezentarea mentală a cartierelor
bucureștene (Ciobanu, 2008), reconfigurarea spațiilor urbane socialiste în București (Light și
Young, 2010) sau istoria numelor de stradă din Bucureștiul contemporan (Ofrim, 2011).
Cercetările din spațiul autohton vizează, așadar, teme tangente privind mecanismele de
construcție și deconstrucție a memoriei colective, dar nu tratează dimensiunea de gen a
acestor procese, centrală de altfel în demersul de față, fapt care îi conferă elementul de
noutate și îl circumscrie studiilor exploratorii cu miză preponderent descriptivă. Având în
vedere marginalizarea istorică a figurilor marcante feminine și a moștenirii lor culturale
(Mihăilescu, 2006; Băluță, 2003) se conturează în mod firesc așteptarea de a se observa
aceeași tendință și în cazul monumentelor, plăcilor memoriale și numelor de străzi. Nu numai
că această realitate legitimează studiile referitoare la identitatea, memoria și experiența
citadină feminine, dar le și instituie drept necesare ca promotoare ale adaptării spațiului urban
la cerințele europene de incluziune și de respectare a diversității și de sancționare a
conținuturilor defavorizante sau discriminatorii față de anumite grupuri sociale.
Chiar dacă se întâmplă rar să cugetăm asupra semnificațiilor cu care este spațiul urban
investit (Azaryahu, 1996), toate elementele care intră în componența lui, de la inscripții și
graffiti-uri, panouri și afișe publicitare, denumirea străzilor sau a piețelor până la statui,
monumente și plăci comemorative, influențează modul în care înțelegem realitatea cotidiană
și reglementează atitudinile, comportamentele și relațiile citadine. Se zice că numirea este un
prim act de stăpânire, iar metropola bucureșteană nu are numai puterea de a desemna
personalitățile și evenimentele în funcție de care ne definim istoria colectivă și individuală, în
funcție de care construim și gestionăm relația identitate - alteritate, dar și de a alege ce anume
să ținem minte și ce anume să uităm, ce ne este propriu și ce ne este străin.
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Precizări metodologice

Figura nr. 1. Harta online a Pieței Romane. Circumscrierea zonei1
Piața Romană se află în sectorul 1 din București, la intersecția a trei artere urbane,
respectiv Bulevardul Lascăr Catargiu, Bulevardul General Gheorghe Magheru și Bulevardul
Dacia. Demarcarea cu care voi opera din acest punct încolo este realizată în conformitate cu
miza studiului de față, care conține o componentă referitoare la statui și monumente. Prin
urmare, am setat drept limite ale ariei de studiu statuia lui Lascăr Catargiu de pe bulevardul
care îi poartă numele, intersecția Bulevardului Dacia cu Calea Victoriei, statuia lui George
Enescu de pe Bulevardul General Gheorghe Magheru, Piața Alexandru Lahovari, Colegiul
Economic "Virgil Madgearu" de pe Bulevardul Dacia, Strada Nicolae Beldiceanu de pe Calea
Dorobanți și Intrarea Anasonului de pe Strada Căderea Bastiliei. Așa cum se poate observa în

1

În vederea circumscrierii grafice a zonei, am făcut apel la harta online interactivă a Bucureștiului,
disponibilă la adresa http://www.salutbucuresti.ro/planoras/ , accesată la data de 30 septembrie 2014.
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figura nr. 1, aflată mai sus, zona de studiu a fost delimitată radial și se referă la porțiunea
cuprinsă în interiorul cercului roșu.
Cercetarea de față reprezintă un studiu de caz cu miză explorativă și descriptivă al
Pieței Romane, studiu care pornește de la premisa că spațiul urban reflectă ordinea sociopolitică prezentă (Azaryahu, 1996; Light, Nicolae, Suditu, 2002). Prin urmare, cercetarea
inventariază monumentele, statuile, plăcile memoriale, graffiti-urile, inscripțiile, publicitatea
stradală și denumirile străzilor din zona Pieței Romane, urmărind conținuturile
discriminatorii, distincțiile și relațiile de putere pe care spațiul urban le stabilește între diferite
grupuri sociale, cu accent pe cele între genuri. Poziționarea centrală și concentrarea într-un
spațiu restrâns a numeroase instituții de învățământ liceal și universitar, magazine, buticuri,
saloane de înfrumusețare, restaurante, cafenele, baruri conferă vizibilitate și memorabilitate
Pieței Romane, fapt care o legitimează drept arie de cercetare pentru studiul spațiului urban și
a modului în care acesta reglementează interacțiunea dintre grupurile sociale.
Pentru studiul cazului Pieței Romane, realizat prin tehnica observației directe pe
durata a două luni, între 23 iunie și 23 august 2014, s-au avut în vedere următoarele categorii:
(1) monumente și statui, (2) plăci memoriale, (3) graffiti și inscripții stradale, (4) publicitate
stradală, (5) nume de străzi.
Analiza și interpretarea datelor
Când pietrele vorbesc. Bucureștiul prin ochii statuilor
Înainte de a celebra obârșia latină a poporului
român, piața amintea de personalitatea lui Lascăr Catargiu
având în centru încă din anul 1907 o statuie a acestuia, care
a fost îndepărtată în timpul regimului comunist. În anul
2011, o reproducere după statuia inițială a fost amplasată
lângă stația Povernei de pe Bulevardul Lascăr Catargiu.
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Complexul statuar stabilește cel puțin trei tipuri de relații de putere: între genuri, între
generații

și

între

grupuri

profesionale.

Femininul

se

construiește relational, prin raportare la normele masculine și
la modelul tradițional de feminitate, centrat pe comportament
prosocial, responsabilitate reciprocă și empatie. Această logică
este susținută de faptul că din unghiul fetiței este vizibilă doar
femeia, nu și Catargiu, element care sugerează atitudinea
protectoare aflată în strânsă legătură cu etica grijii (Rovența
Frumușani, 2002). Femininul este prezentat ca fiind o instanță
intermediară,

ce

mijlocește

transmiterea

cunoștințelor,

convingerilor, idealurilor și valorilor între generații. Idealul
femeii muncitoare, care îngrijește în același timp de copii, persistă astfel în memoria
colectivă românească de la începutul secolului al XX-lea.
O ipostază similară a feminității, prosternându-se masculinului impozant, o regăsim și
în cazul statuii lui Alexandru Lahovari2, situată în piața care îi poartă
numele. De această dată, raportul dintre feminin și masculin este
echilibrat, căci, la baza soclului, lângă figura feminină, îmbrăcată în
port popular, care îi oferă în semn de admirație și recunoștință o
ramură de laur lui Lahovari, stă așezat Danubius, o reprezentare
alegorică masculină a Dunării. Dacă figura feminină simbolizează
România agrară, personajul mitologic care o privește evocă un pasaj
dintr-un discurs celebru al omului politic. Poziționarea celor trei

2

Prima fotografie a statuii lui Alexandru Lahovari este preluată de pe site-ul
http://www.oamenidepiatra.ro/images/obiective/lahovary/5.jpg, accesat pe 25 august 2014. Cea de-a doua îi
aparține fotografului Gabriel Mihai și se găsește la adresa http://2.bp.blogspot.com/_uPH3uHv84eQ/Sb6Jzjyz1I/AAAAAAAAAs8/3x4XKf0FGtM/s400/Lahovari+(35mm-si-multe-tigari.blogspot.com)+7.jpg,
accesată
la
28
august
2014,
iar
cea
de-a
treia
e
preluată
de
pe
site-ul
http://2.bp.blogspot.com/_uPH3uHv84eQ/Sb6Jzjyz1I/AAAAAAAAAs8/3x4XKf0FGtM/s400/Lahovari+(35mm-si-multe-tigari.blogspot.com)+7.jpg,
accesat pe 27 august 2014.
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personaje în complexul statuar respectă aceeași logică tranzitivă ca și cele din ansamblul
omagial al lui Lascăr Catargiu. În cazul statuii ministrului de externe român, relațiile par să se
construiască unidirecțional: Danubius privește către femeia care îl omagiază pe Lahovari, iar
aceasta ține brațele deschise către Lahovari.
Dintre cele șase monumente amplasate în zona Pieței Romane, cinci sunt dedicate
unui bărbat și unul face trimitere la o reprezentare masculină a Divinității. Nici unul nu
consacră o personalitate feminină. Se fac, totuși, evocări ale unei feminități comune care se
prosternează în fața unei masculinități exemplare. Femeile sunt prezentate ca personaje
secundare ale istoriei, care rămân captivele unui anonimat integrator. Dacă figurile masculine
celebrează o individualitate remarcabilă, demonstrativă, feminitatea pare să se agrege
relațional, mai cu seamă prin trimitere. Femeile din statui se subscriu logicii semnului: ele
sunt ceva care stă pentru altceva.
O biografie a Bucureștiului scris.
Nume de străzi, plăci memoriale și inscripții stradale

Figura nr. 2. Bărbații după care sunt numite străzile Pieței Romane
Din colțul din stânga, de sus: I.C. Visarion, Nicolae Beldiceanu, Alexandru Macedonski, Christian Tell,
Dimitri Mendeleev, Mihai Eminescu, Jules Michelet, Dimitrie Giurescu, Eremia Grigorescu, Nicolae Iorga,
Tache Ionescu, George Enescu, Ernest Broșteanu, Gheorghe Magheru, Lascăr Catargiu 3.

3

Lipsesc din colaj Stanislav Cihoschi, Constantin Daniel, Vasile Urseanu, care se regăsesc, însă,
printre personalitățile care denumesc străzi din zona Pieței Romane, dar ale căror fotografii nu sunt disponible
on-line.
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Nouăsprezece bărbați și nicio femeie - în traducere liberă, Piața Romană în august
2014. Dacă ne uităm la toponimia citadină central-bucureșteană din perspectiva relațiilor de
putere dintre genuri, constatăm nu numai marginalizarea istorică a femeilor despre care
vorbește Ștefania Mihăilescu (2006) în capitolul "Semnal de alarmă. Dacă istorie nu e...
nimic nu e", ci și neglijarea lor în ceea ce privește aria luată înspre analiză. Toponimia urbană
din aria Pieței Romane ne relevă femeile ca personaje invizibile ale unei istorii scrise de
bărbați, acea istoriografie convențională (history - his story) căreia curentul feminist dinspre
finele anilor '60 i-a opus noțiunea de herstory, o istorie la feminin, centrată pe rolul femeii în
contextul socio-cultural și pe experiențe relatate din perspectiva femeii. "Istoria consemnează
eroismul sau martiriul bărbaților, dar uită adesea de rezistența tăcută a femeilor" (Rostaș și
Văcărescu, 2008:10), a căror memorie se poate revendica din istoriile orale, din viața
cotidiană. Pe lângă acestea, istoria trece sub tăcere și personalitățile feminine care s-au
afirmat în viața publică. O singură femeie a pătruns în cercul select(iv) al Romanei, Ana
Ipătescu, dar numele ei a fost menționat în narațiunea socio-istorică dominantă din
considerente ideologice și nu pentru că reprezintă o figură emblematică feminină, dovadă că
bulevardul denumit după ea fost reconvertit în prezent la denumirea inițială, Bulevardul
Lascăr Catargiu.
Din punctul de vedere al profesiilor personalităților după care sunt denumite străzile
din Piața Romană, am identificat următoarele categorii: ranguri militare (general, maior,
amiral), oameni politici cu funcții în stat, administratori coloniali, istorici, inventatori,
chimiști, arhiepiscopi, scriitori (poeți, prozatori) și muzicieni4. Sigur că o astfel de clasificare
este cel puțin constrângătoare pentru personalități plurivalente precum Nicolae Iorga, care a
fost, deopotrivă, istoric, critic literar, poet, dramaturg, enciclopedist, profesor universitar,
ministru și academician, sau Tache Ionescu, care a activat ca ziarist, avocat și om politic. Nu
este ușor să atribui unui om o singură trăsătură nici măcar atunci când ai de-a face cu o
personalitate afiliată în mod clar muzicii cum este George Enescu. Ce este el mai întâi? Sau

4

Vezi figura nr. 3.
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ce este el în fond? Compozitor, violonist, pianist, dirijor sau profesor? E dificil să reduci un
om, o viață, chiar și o profesie la o singură calitate fără să ai sentimentul că îl constrângi.
Totuși, o ierarhizare a numelor străzilor în funcție de profesie ne poate spune multe despre
ceea ce ideologiile contemporane își doresc să ne amintim sau să uităm.
Militari
6%
16%

Politicieni
32%

Administratori coloniali
Istorici
Inventatori

6%

Chimiști

6%

Arhiepiscopi

6%
6%

16%
6%

Scriitori
Muzicieni

Figura nr. 3. Distribuția pe profesii a personalităților care dau nume
străzilor din Piața Romană
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Se

mai

observă

diferențe între străzile care
poartă

numele

personalități,

în

unor
ceea

ce

privește specificarea profesiei.
Sunt denumiri stradale care
integrează, de pildă, gradul
miliar înaintea numelui cum ar
fi

Bulevardul

Gheorghe

Magheru,

General
Strada

General Christian Tell sau Strada General Eremia Grigorescu. O altă situație este aceea în
care profesia apare trecută sub numele străzii, cum se întâmplă în cazul Bulevardului Lascăr
Catargiu, Străzii Tache Ionescu sau al Intrării Alexandru Macedonski. La această mențiune,
se adaugă în unele situații și anii de viață, un exemplu în acest sens fiind strada dedicată
compozitorului George Enescu. Alte nume, și nu știu cum se întâmplă că sunt tocmai cele
mai puțin ilustre, rămân echivoce, fără vreo lămurire privind realizările personalității evocate.
O exemplificare ar fi strada Constantin Daniel, despre care afli după ceva scormoneală că
este francez și, mai mult decât atât, că avea funcția de administrator colonial. Alte nume se
dislocă în timp de personalitatea care le-a inspirat, accentuându-li-se caracterul patronimic,
cum se întâmplă, de pildă, cu Strada Visarion. Ar fi interesant de văzut ce factori contribuie
la această simplificare și, mai ales, dacă ea simbolizează, de fapt, popularitatea numelui, ce
devine asemănător unei embleme, sau mai degrabă o tendință de dislocare de identitatea
personajului în favoarea unei memorii a locului. Un amănunt relevant în acest sens ar fi să
vedem ce răspund localnicii când sunt întrebați de Visarion. Se vor referi ei la arhiepiscop sau
la biserică?
Printre numele de străzi, se păstrează și o referință privind istoria locului, mai precis
istoria fondării Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București. Într-unul
dintre cotloanele lăturalnice ale clădirii facultății, corpul dinspre Dorobanți, se zărește o
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stradă numită după Stanislav Cihoschi, în unele scrieri menționat drept Stanislas Cihoschi,
ctitor al A.S.E.-ului, alături de Nicolae D. Xenopol. Alte străzi păstrează o altfel de istorie,
una proprie. Este cazul străzii General Christian Tell, sub numele căruia este specificat: fostă
Luminei.
Toponimia stradală răspunde
la două tipuri de funcții: o utilitate
practică

și

o

miză

simbolică.

Caracterul practic al denumirilor
stradale constă în simpla diferențiere
între bulevarde, căi și străzi, care face
posibilă orientarea atât în spațiul
urban, cât și în cel rural. Totuși,
această măsură de ordin administrativ
capătă o miză simbolică, atunci când
ne gândim la ea ca la o manifestare a controlului simbolic asupra spațiului public. Rezultatele
analizei privind distribuția de putere între genuri în cazul toponimiei stradale din aria
circumscrisă drept Piața Romană nu relevă nici măcar un nume de femeie, comparativ cu cele
nouăsprezece personalități masculine consacrate prin mijloacele logos-ului citadin. Departe
de a încuraja incluziunea și diversitatea, toponimia stradală a Pieței Romane ilustrează la
nivel micro o societate bucureșteană în care femeia nu numai că este marginalizată istoric,
dar este neglijată, transformându-se într-o instanță invizibilă a unei narațiuni socio-culturale
dominante ai cărei actori marcanți sunt în exclusivitate bărbați.
Plăci memoriale
Dintre cele opt plăci comemorative pe care le-am identificat în zona Pieței Romane,
patru evocă persoane, două se referă la o persoană aflată în strânsă legătură cu o instituție, de
pildă, o clădire a A.S.E.-ului este denumită după Ion N. Angelescu, rector și ctitor al
Academiei de Înalte Studii Economice, iar două desemnează instituții. Între cele șase plăci
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memoriale care vizează persoane, niciuna nu amintește o femeie. Categoriile profesionale
care se regăsesc în textul comemorativ sunt acelea de arhitect, constructor, scriitor cu variația
de poet, avocat, publicist, om politic, alături de funcții administrative în instituții de
învățământ și funcții în stat.
Ca și în cazul străzilor, apar diferențe legate de conținutul plăcilor memoriale, dar se
menționează fără excepție, cel puțin în împrejurimile Pieței Romane, numele personalității
care a locuit la adresa respectivă, profesia ei, anul nașterii și al morții, alături de o referire la
timpul pe care l-a petrecut în acel loc, cuantificat în ani sau doar ca perioadă, de pildă, ultima
parte a vieții. Acestor informații generale li se mai adaugă și câte o notă personală cum se
întâmplă, de exemplu, în cazul arhitectului și scriitorului Paul Emil Miclescu, care a locuit pe
Bulevardul Dacia și a cărui placă memorială se încheie cu următoarele cuvinte: "iubitor al
Bucureștilor trăsurilor cu cai", sintagmă care face trimitere la titlul cărții sale, Din Bucureștii
trăsurilor cu cai, publicată în 1985 la editura Litera.
Plăcile

comemorative

au

rolul de a asocia memoria unei
personalități cu istoria locală. În
absența

persoanei

răspund

unei

evocate,

funcții

de

ele
tip

metonimic, transferând încărcătura
simbolică de la o personalitate cu
însemnătate
consacrată

cultural-istorică
prin

mijloacele

memoriei sociale către un loc, un
spațiu, fie el bloc sau casă și adăugând astfel plusvaloare diferitelor arii ale unui oraș. Se
inversează raportul atunci când vorbim despre instituții care consacră personalități,
acordându-le o poziție privilegiată în spațiul afiliat lor. Un exemplu în acest sens este
Academia de Studii Economice din București, care îl omagiază printr-o placă comemorativă
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pe Ion. N. Angelescu, academician, profesor și rector al instituției, cel după care este
denumită clădirea din Piața Romană.
Graffiti, stencil și alte inscripții stradale
După cum se poate observa în figura nr. 4, cele treizeci și trei de graffiti-uri, stenciluri și inscripții
stradale
inventariate

în

studiul de față se
împart în tag-uri,
adică semnături
stilizate

ale
artiștilor

stradali, desene,
mesaje politice,
mesaje
publicitare,
mesaje critice la
adresa
autorităților publice și ordinii politico-economice actuale, mesaje personale (de regulă, de
dragoste) și mesaje discriminatorii sau generatoare de stereotip. Mesajele cu conținut
discriminatoriu, generator de stereotip nu vizează, însă, dimensiunea de gen, ci mai degrabă
categorii profesionale, care reprezintă organe ale puterii de stat. Un singur exemplu, acela al
unui stencil cu un băiețel cu mască de tipul celor utilizate de personajele negative (villains)
din producții popular culture ca Batman, poate sugera o tendință de a asocia o reprezentare
masculină răului. Este interesantă alegerea culorii roz pentru silueta băiatului, culoare
atribuită social femininului. Mesajele instigatoare la ură nu o îndreaptă către un anume grup
social, ci o promovează ca atitudine generală vizavi de lume prin mesaje de tipul "HATE"
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asociate unor cifre sau simboluri cu semnificație pentru anumite culte de tipul 666 sau
pentagrama.

Tag-uri
6%

12%

30%

Desene
Mesaje politice

22%
9%

6%

15%

Mesaje publicitare

Mesaje critice
Mesaje discriminatorii
Mesaje personale

Figura nr. 4. Graffiti și inscripții stradale. Piața Romană
Spațiile urbane de care se face uz pentru exprimare sunt dintre cele mai diverse, de la
pereți, garduri și vitrine, la ușile garajelor, coșuri de gunoi, cutii poștale, panouri electrice,
chiar și țevi. Scena murală urbană ne redă un București activ, la curent cu situația sociopolitică actuală. Mai presus de toate, un București care ia atitudine indiferent că este vorba
despre acțiuni colective sau independente. Stencil graffiti-ul a fost preluat ca strategie și de
către agenții de publicitate, de ONG-uri, asociații și grupuri de inițiativă. Cele mai vizibile în
aria studiată sunt mesajele platformei unioniste Acțiunea 2012, care militează pentru unirea
Republicii Moldova cu România, și cele ale agenției media Ecou Românesc.
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Prin organizarea spațiului citadin în sectoare, bulevarde și străzi, în trotuar și
carosabil, prin signaletica urbană, prin statui, monumente și plăci comemorative, orașul postindustrial trasează traiectorii cotidiene fixe consacrate prin
mijloacele repetiției, categorii-șablon care reglementează
experiența de zi cu zi a indivizilor și interacțiunile sociale
stabilite între ei. Aceste scenografii urbane (Brejzek,
2010) sau, după cum le numește Emilia Palonen (2008),
city-texts vehiculează o versiune oficială a istoriei
colective pentru a legitima și consolida ordinea sociopolitică actuală (Azaryahu, 1996; Light, Nicolae, Suditu,
2002) și grupurile sociale aflate în poziții de putere (Fine,
1996 apud. Alderman, 2002). Prin scenografiile pe care le
impune, prin politicile spațiului citadin, orașul postindustrial descurajează dialogul critic cu locuitorii lui și
întreține pasivitatea unei existențe cotidiene standardizate (Brejzek, 2010: 110), dar indivizii
au posibilitatea de a re-crea spațiul urban prin art performance, flashmob și, de ce nu, graffitiuri și inscripții stradale, propunând astfel narațiuni alternative celor dominante. Din aceastăa
perspectivă, este interesant de observat interacțiunea dintre conținuturile oficiale, de pildă,
numele străzilor, monumentele sau signaletica urbană, care consacră ideologia dominantă, și
cele generate de indivizi sau grupări, ca răspuns la
acestea. Evident că aceste "ciocniri" simbolice se
traduc, uneori, și în conținuturi discriminatorii față
de anumite grupuri sociale, cum se poate vedea, de
pildă, în fotografia din dreapta sus, în care este
apostrofată o categorie profesională, respectiv cea
a polițiștilor: "cops are bastards". O formulă mai
subtilă, dar de impact de a pune la îndoială
preocupările preponderent materiale ale societăților capitaliste a fost aleasă de cei care
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promovează inițiativa "Privește cerul", care au plasat acest mesaj pe panoul unei case de
schimb, pe care se afișează de regulă cursul euro de vânzare - cumpărare.
Se poate spune că graffiti-urile, mai cu seamă cele cu miză socio-politică,
fragmentează la nivel vizual uniformitatea conținuturilor din spațiul urban contemporan și
oferă alternativă. Indiferent cu ce ochi alegem să le privim, graffiti-urile pot crea un efect
spectaculos, fracturează monotonia vizuală prin contrast.
Regii imobiliarelor și împărătesele goale. Afișe și anunțuri publicitare în Piața Romană
În timp ce în Piața Romană o rețea de telefonie mobilă celebrează relația de iubire la
distanță, legătură bazată, desigur, pe încredere și
susținere reciprocă, dar mai ales pe minute nelimitate
de conversație conjugală, pe trotuarul de vizavi, cel pe
care se află Cinema Studio, domnii, presupunem
străini din moment ce afișul este redactat în limba
engleză, sunt îmbiați la o relaționare ceva mai
personală: "60 minutes of pleasure and total
relaxation, 11 high class standard rooms, jacuzzi,
sauna, champagne and hot girls". Mergând pe
bulevardul Dacia, vizavi de Colegiul Economic
"Virgil Madgearu", trecătorul o va vedea pe Bianca
Drăgușanu întinsă de-a lungul trotuarului, în costum de baie, făcând
reclamă unui salon de bronzare. Acestea sunt doar câteva exemple
dintre cele mai evidente pentru modul în care publicitatea stradală
perpetuează stereotipurile de gen, construind la rândul ei feminități de
consum, caracterizate prin tinerețe, voluptate și vulnerabilitate. În
mod complementar, acestei reprezentări i se adaugă vogue-ul highclass sau de cartier care conferă statut, licitat de diferitele saloane de
hairstyling sau coafură, precum și magazinele de haine care
concurează pentru clientela feminină a Pieței Romane.
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În cazul unor bunuri precum costumele de baie sau rochiile de seară și al unor servicii
precum cele prestate de saloanele de coafură sau de bronzare, chiar și de cele de masaj,
reclamele se folosesc de silueta feminină pentru a pune în valoare ceea ce se dorește a fi
promovat, fie pentru că produsul sau serviciul se adresează femeilor, fie pentru că activitatea
este desfășurată de femei, așa cum se întâmplă în cazul reclamei pentru masaj. Există, însă, și
afișe publicitare care fac (ab)uz de trupul feminin, în lipsa vreunei legături logice cu produsul
sau serviciul promovat. Un astfel de exemplu este cel al unei agenții de pariuri sportive, al
cărui afiș publicitar anunță că va avea loc mărirea cotelor unor evenimente stabilite zilnic de
către aceasta. "Pariază inteligent, creșteți cota de pe bilet", așa sună mesajul de pe afișul
publicitar, făcând o trecere cel puțin curioasă de la singular la plural, pe care revenirea la
singular în slogan o face să încline mai degrabă către o eroare ortografică decât către o
mișcare deliberată. Alături de acest mesaj, pe afiș apare și o tânără în lenjerie intimă. Mai
mult decât atât, ultimul cuvânt din sloganul "Alege EXTRA COTA" se suprapune chiar peste
sânii acesteia, fiind fotografiată din profil, în așa fel încât formele ei, în special fesele, să fie
vizibile. Identificarea femeii cu noțiunea de "cotă" echivalează cu o reificare: ea este
transformată într-un bun cuantificabil.
Materialele publicitare luate înspre analiză reprezintă, în cele mai multe dintre cazuri,
femeia ca obiect al dezirabilității masculine și feminine, deopotrivă. Este de remarcat faptul
că imaginea femeii senzuale o regăsim în cazul reclamelor magazinelor de lenjerie intimă sau
de costume de baie sau al saloanelor de înfrumusețare, deci adresate unui public feminin
căruia îi este prezentat un model de atractivitate sexuală validat social și considerat dezirabil.
Este vorba despre ceea ce Angela McRobbie (2009: 84) numește femeia falică, femeia pe
care o vezi pozând expusă mai mult mai sau mai puțin explicit în reviste. Acest tip de
feminitate este asociat cu un melanj simbiotic între conduite așa-zis masculine și un aspect
feminin. Feminitatea falică implică frecventarea uzuală a evenimentelor sociale în scop de
distracție, uneori și "braconajul" sexual, un stil de îmbrăcăminte provocator și tendințe către
libertinaj sexual. Acest produs al culturii de consum este alternat, uneori chiar hibridând, la
nivelul materialelor publicitare studiate, cu tiparul fashionista, caracterizat printr-o
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preocupare excesivă pentru aspectul fizic, înfrumusețare, îngrijire corporală, siluetă și modă.
McRobbie (2009) argumentează că tiparul de feminitate astfel definit este emblematic pentru
conceptul de "mascaradă" (vezi şi Dragomir şi Miroiu, 2002: 239) fiindcă reprezintă o formă
hiperstilizată de mascare a feminității prin emancipare, succes financiar, acces la bunuri de
lux și alegere personală. Totuși, tendința de hiperfeminizare a înfățișării stă tot pentru
"tradiționala" vulnerabilitate feminină. Prezență episodică în materialele publicitare afișate în
aria Pieței Romane, apare totuși și imaginea femeii de carieră (working girl), cu aspirații și
realizări profesionale, independentă financiar și apreciată social. Consecvent studiului de față,
se pare că se face apel la această reprezentare
atunci când se încearcă captarea interesului unui
public feminin pentru produse cu audiență
majoritar masculină, dar în lipsa unor cercetări
mai aprofundate, aceasta rămâne o supoziție.
Concluzii
și
reflecții
Solilocviul femeilor invizibile

personale.

De la proverbiala bilă din vârful cupolei
Academiei de Studii Economice, "sortită" întâi să
cadă atunci când prima virgină va fi licențiată, iar
după 1990, în momentul când prima studentă
virgină va păși în instituție, bilă care are în zilele
noastre chiar și o pagină de Facebook 5, până la
segregarea în funcție de gen, care se observă în toponimia micilor afaceri, de pildă, piața de
legume La Maria și șaormeria La Băiatu', Piața Romană este un spațiu prolific pentru studiul
stereotipiilor, reprezentărilor și mitologiilor urbane feminine. Pornind de la premisa că spațiul
urban reflectă ordinea socio-politică prezentă (Azaryahu, 1996; Light, Nicolae, Suditu, 2002),

5

Pagina Bila de pe ASE, disponibilă la adresa https://www.facebook.com/pages/Bila-de-peASE/129777780424512, accesată pe 10 octombrie 2014.
Material realizat în cadrul proiectului “Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibilă la gen”, proiect finanţat prin
granturile SEE 2009– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

86

cercetarea de față se vrea un studiu de caz cu miză explorativă și descriptivă al Pieței
Romane. Analiza monumentelor, plăcilor memoriale, numelor străzilor, inscripțiilor stradale
și materialelor publicitare din această zonă central-bucureșteană a urmărit stereotipiile,
reprezentările, segregările și relațiile de putere între diferite grupuri sociale, cu accent pe cele
între genuri. Amplasarea centrală, conglomerarea de centre cu activități educaționale și
comerciale dintre cele mai diverse într-un spațiu restrâns și ipostaza de nod central de
circulație conferă o vizibilitate sporită Pieței Romane, fapt care a determinat opțiunea pentru
studiul acesteia.
Imaginea femeii în spațiul citadin urban-bucureștean se construiește lacunar,
balansând între prezență în afișele și anunțurile publicitare, reverență în arta monumentală și
absență în cazul plăcilor memoriale, toponimiei urbane și inscripțiilor stradale. Reprezentările
fluctuează între o femeie-semn, care stă pentru un grup social sau chiar pentru o țară, așa cum
se poate observa în cazul statuilor, și o femeie-obiect consacrată drept depozitar al dorinței de
către o societate de consum. În același timp, absența femeilor în ceea ce privește toponimia
citadină, monumentele și plăcile comemorative dintr-o zonă centrală a capitalei confirmă
tendința de neglijare istorică (Mihăilescu, 2006) a exemplarității feminine, fapt care impune
ca fiind nu numai prielnică, dar imperioasă acțiunea de revendicare a unei memorii colective
emancipatoare la feminin. De ce Alexandru Lahovary și nu Alexandrina Cantacuzino sau
Calypso Botez, activiste care au militat pentru drepturile și responsabilitățile femeilor? De ce
Nicolae Beldiceanu și nu Alice Voinescu, prima româncă cu doctorat în filosofie la Sorbona,
sau Adela Xenopol, care a condus reviste precum "Dochia", "Românca", "Viitorul
româncelor" sau "Revista scriitoarei", jalonând drumul pentru autoarele de literatură
feminină? De ce George Enescu și nu Hariclea Darclée, care a murit în sărăcie, funeraliile
fiindu-i plătite de Ambasada Italiei, după ce a cucerit Scala din Milano și a fost aplaudată de
nume sonore precum Verdi, Puccini sau Regele Carlos al Portugaliei? De ce unii sau alții în
fond? Publicitatea reiterează feminități facile, de prizat în ritm alert, de tipul celei falice sau
fashionistei evocate de Angela McRobbie (2009). Absența conținuturilor discriminatorii și
stereotipale din graffiti-uri și inscripții stradale demonstrează că diferența nu este o obsesie a
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individului, ci a ideologiilor, pe când, interogate fiind despre femei, străzile, statuile și plăcile
comemorative tac. Stăruie, însă, întrebarea. Unde sunt femeile noastre?
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Licee și universități bucureștene – o analiză toponimică sensibilă la gen
Ruxandra Yilmaz, Ana Maria Popa

Contextul investigației
Analiza pe care v-o propunem în cele ce urmează se subsumează obiectivului general
al proiectului “Discriminări urbane – un program de cetățenie activă sensibil la gen” care
vizează o mai bună reflectare a constucțiilor genizate în spațiile urbane. Astfel, contribuția
noastră constă într-o analiză în principal de natură toponimică a liceelor și universităților din
București, cu scopul de a surprinde felul în care acestea evocă sau nu și o istorie a femelior și
a experiențelor lor.
Metodologia investigației
În cadrul cercetării am utilizat documentarea și evaluarea cantitativă sub forma unui
inventar al liceelor și universităților, împreună cu o analiză critică sensibilă la gen a
denumirilor (profund masculinizate) instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și în
mediul universitar de stat și privat din București1.
De ce și pentru cine?
Am realizat această analiză sumară cu gândul la persoanele sensibile la discriminările și
inegalitățile de gen, dar și la cele curioase, care resimt nevoia unor informații precise și
complete legate de prezența femeilor în istoria orașului lor. Am identificat încă de la început
o serie de probleme cum ar fi:

1

Lista liceelor publice cuprinde 105 instituții publice și a fost accesată pe site-ul
http://ismb.edu.ro/documente/examene/admitere/2014/Brosura_admitere_2014_15.pdf) .
Lista consultată pentru universități este cea de pe http://bucuresti.itbox.ro/invatamant-educatie/ .
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 Lipsa unor studii similare care să evidențieze relația dintre gen și numele instituțiilor
de învățământ preuniversitar/universitar, dar și consecințele care rezultă din acest
aranjament reducționist;
 Omisiuni voluntare sau involuntare din memoria colectivă a orașului a unor informații
de interes general care ar putea echilibra balanța reprezentărilor pe sex/gen în spațiul
public;
 Reprezentarea precară a genului feminin sau chiar inexistența numelor de femei-deci
implicit și a femeilor (vezi analiza Universităților din București) din spațiul public
educațional.
Rezultatele cercetării
Am resimțit nevoia să trecem direct la prezentarea rezultatelor cercetării, pentru că ele
vorbesc de la sine. Evidențele sunt mai greu de comentat, iar când 85% dintre liceele
bucureștene poartă nume de bărbați, invizibilitea femeilor în spațiul public nu mai e doar o
frază goală de conținut.
 Învățământ preuniversitar

Femei
Bărbați

Neutru

Graficul nr. 1. Reprezentare de gen în denumiri
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Din totalul celor 105 licee de stat din capitală:
-

89 de licee poartă denumiri masculine, reprezentând 85%;

-

11 licee poartă denumiri neutre, reprezentând 10%;

-

5 licee poartă denumiri feminine, reprezentând 5%.
În ceea ce privește denumirile masculine, se constată o reprezentare în număr

semnificativ a lor în asociere cu funcții de conducere și de deținere a puterii într-o gamă largă
de domenii: politic (domnitori, diplomați, funcții de conducere în stat etc.), educațional
(scriitori, poeți, inventatori); artistic (compozitori, pictori, arhitecți).
Pentru a crea vizibilitate femeilor care au scris istoria Bucureștiului, am ales să facem
o scurtă prezentare a celor 5 femei care au onoarea de a rămâne în memoria urbană, prin
atașarea numelui lor de instituții de învățământ.
Colegiul Național ”Iulia Hașdeu” - Iulia Hașdeu, a fost o tânără scriitoare și
intelectuală română, poetă de limba franceză, cu capacități intelectuale excepționale
(absolventă a Univerității Sorbona la numai 17 ani). Este cunoscută, însă, mai ales ca fiică a
savantului Bogdan P. Hașdeu și din cauza decesului său prematur, la numai 19 ani. Imaginea
care a rămas publicului larg, este a unui destin tragic, slab, dependentă de protecția părintelui
său.
Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” – aproape necunoscută cetățenilor
Bucureștiului, liceul este mai mult cunoscut datorită posibilității de studiere în limba germană
și pentru metoda de predare conform sistemului Waldorf. Nu există nicio informație despre
medicul german, Ita Wegman, întemeietoare a școlii de medicină antropozofică (în limba
română, niciun portal de căutare nu oferă informații). Profilul de studiu al liceului este uman
(filologie-științe sociale) și real, neexistând niciun indiciu care să aibă legătură cu denumirea
instituției (de pildă profilul biologie-chimie).
Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta” – liceu cu peste o sută de ani de
tradiție, destinat elevilor cu deficiențe de vedere, înființat chiar de Regina Elisabeta a
României. Cunoscută în primul rând ca soție a Regelui Carol I al României, apoi ca patroană
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a artelor, fondatoare a unor instituții caritabile, poetă, eseistă și scriitoare, a fost supranumită
„mama răniților”.
Liceul de Coregrafie ”Floria Capsali” – dansatoare de excepție, maestră de balet la
Opera Națională a României. Numele feminin al liceului are direct legătură cu profilul
instituției și reprezintă simbolic profilul liceului.
Colegiul Național ”Elena Cuza” – cunoscută și ca Elena Doamna, soția
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Deși primește o educație aleasă, după severele principii
pedagogice ale vremii, Elena Cuza va rămâne întotdeauna ”în spatele” soțului, într-o atitudine
de admirație și supunere față de acesta, conform canoanelor timpului respectiv.
 Învățământul universitar
Denumirile universităților din București (de stat și particulare), se împart foarte clar în
două categorii - masculine și neutre, excluzând orice fel de trimitere la femei.

Denumiri masculine
Denumiri neutre

Graficul nr. 2. Semnificația de gen a instituțiilor de învățământ universitar
(de stat și particular)
Capitala României nu are nicio universitate cu denumire feminină. Există 25 de
universități cu denumiri neutre, și 15 universități cu denumiri masculine. Denumirile
neutre fac trimitere la specializările facultăților ce aparțin de universitatea respectivă (ex:
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea Politehnică, Academia de
Studii Economice etc.), iar denumirile masculine fac trimitere la reprezentanți faimoși ai
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domeniilor de specializare oferite (ex: Universitatea Națională de Muzică ”Ciprian
Porumbescu”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”).
Deși sunt facultăți în care prezența femeilor este covârșitoare (ex: Școala Națională de
Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul Sanitar) sau domenii în care
femeile au excelat, universitățile, în virtutea unei viziuni tradiționale, rămân cu denumiri
masculine sau neutre. Am putea spune că această realitate reflectă un construct social al unei
lumi trecute în care știința și cunoașterea erau apanajul bărbaților. Astăzi realitatea este alta și
acest lucru ar fi firesc să fie asumat și de spațiul public.

Concluzii
Nu ne-am propus în această analiză succintă să identificăm motivele diferențelor de
gen existente la nivelul acestor denumiri. Din experiența noastră legată de modul de derulare
a cercetării, dar şi din rezultatele acesteia, am ajuns la concluzia că, în general, există foarte
puţină informaţie accesibilă publicului larg cu privire la inegalitățile de gen şi la diversele
moduri de manifestare ale acestora. Cu atât mai mult considerăm valoros demersul de față.
O altă concluzie este cea legată de lipsa conștiinței publice cu privire la problematica
de gen. Probabil că puțini sunt cei care, având posibilitatea deciziei, și-au pus problema
denumirii unei instituții de învățământ cu nume de femeie.
Observații și recomandări
Politicile privind egalitatea de șanse între femei și barbați s-au dovedit a fi răspunsuri
corecte atunci când vorbim despre multiplele consecințe ale discriminărilor și inegalităților
dintre femei și barbați. Este importantă combaterea stereotipurilor de gen adânc înrădăcinate,
care definesc rolurile femeilor și bărbaților în societate și influențează dezechilibrele între
sexe. Acest lucru se poate face și prin demontarea stereotipurilor de gen urbane.
Înțelegem masculinizarea denumirilor liceelor și univestităților ca pe o transbordare a
lipsei reconcilierii dintre viața profesională și cea privată a femeilor. Aceste formule de
manifestare publică confirmă persistența diferențelor dintre femei și bărbați, dar, în același
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timp, și importanța eliminării obstacolelor din calea participării neîngrădite a femeilor în
toate domeniile și cu atât mai mult a păstrării lor în memoria colectivă a orașului. Lipsa
denumirilor feminine la nivelul instituțiilor investigate, confirmă existența unor relații
simbolice de putere care plasează de cele mai mult ori masculinul ca fiind superior, mai
important, mai potrivit pentru a fi infuzat în memoria colectivă.
Până acum, nu cunoaștem să existe o reacție sau un semnal de alarmă în ceea ce
privește diferențele la nivelul denumirilor instituționale, însă subliniem încă odată că acestea
reflectă faptul că tradiţional femeile au fost asociate sferei casnice. În ciuda evoluţiei din
ultima jumătate de veac, mulţi asociază în continuare femeile cu activitățile gospodărești mai
degrabă decât cu activităţi menite să aducă performanță în carieră. Ca rezultat al invizibilității
modelelor feminine de succes în sfera publică, femeile însele pot ajunge să considere că nu
merită să investească în pregătire şi promovare, în educație deci, şisă nu perceapă în mod real
diferenţele de tratament și de oportunități care le influențează destinele.
Cu toate acestea, realizările și acțiunile de pionierat în domenii diverse de activitate și
studiu ale femeilor, în ciuda refuzului de recunoaștere a performanțelor, sunt prezente.
Considerăm însă necesar ca ele să existe în memoria colectivă urbană a Bucureștiului și nu
numai.
Astfel, aducem în atenție numai câteva dintre ele (o listă extinsă a personalităților
feminine bucureștene putând fi consultată în ANEXA III a acestui volum):
 Sarmiza Bilcescu (1867 - 1935) A fost prima româncă avocat, prima femeie din
Europa care a obținut licența în drept la Universitatea din Paris și este prima femeie
din lume Doctor în drept.
 Elisa Zamfirescu – prima femeie inginer din lume.
 Smaranda Brăescu (1897 - 1948) – prima femeie pilot din România, prima femeie
parașutist cu brevet din România, campioană europeană la parașutism și campioană
mondială (în 1932, cu recordul de 7.200 m la Sacramento, SUA).
 Virginia Andreescu Haret (1894-1962) – prima femeie arhitect din lume.
 Sofia Ionescu (1920-2008) – prima femeie neurochirurg din lume.
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 Martha Bibescu (1889-1973) – romancieră, poetă, politician, memorialistă, printre
primele femei-mason, membră a Academiei Regale de limbă franceză din Bruxelles.
La final, considerăm necesar să menționăm în mod explicit că femeile sunt în
continuare aproape invizibile în spațiul urban bucureștean, dacă ne referim la toponimia
liceelor și universităților. De aceea, prioritatea demersului nostru constă în sensibilizarea
factorilor de decizie, dar și a cetățenilor cu privire la perpetuarea inegalităților de gen,
prin absența femeilor din mentalul colectiv. Această sensibilizare trebuie să fie susținută
de un interes pronunțat, care să se concretizeze prin dezbateri, cercetări, studii, dar și
campanii de advocacy, prin care autoritățile să fie conștientizate cu privire la
problematică și să ia măsuri pentru schimbarea stării de fapt. De asemena, avem nevoie
de decizii la nivelul conducerii universităților, liceelor, Ministerului Educației și
Cercetării, administrației locale, care să aducă în mentalul colectiv modele de femei și
pentru femei.
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Merge discriminarea cu tramvaiul?
Ștefania Neagoe

Contextul investigației
Peisajul urban bucureștean este compus din blocuri de locuințe, magazine de tip
băcănie, cafenele stradale și localuri cu specific etnic, mici afaceri dedicate îngrijirii
personale sau schimbului de bani, pariurilor sportive, dar și sportului, prin prezența sălilor de
fitness. Malluri și centre comerciale, stadioane, aeroporturi, zone industriale, depozite și
parcări. Muzeele, monumentele și galeriile de artă își fac loc printre panourile publicitare.
Trotuare înguste și circulate, late și pustii, pasaje, trenuri de metrou, autobuze, tramvaie și
troleibuze. Zgomotul traficului, aerul greu și iluminarea stradală fac ca orașul să fie viu,
necondiționat de timp. Muncitori, navetiști, corporatiști, elevi, studenți, hipsteri, turiști,
cerșetori și pensionari, toți vuiesc pe străzi și bulevarde. Îmbrăcați îndrăzneț, elegant sau
atipic circumstanțelor, oamenii sunt cei care creează atmosfera diversă, cosmopolită,
anonimă, nesigură, autentică sau nu. Tot oamenii orașului contribuie la modul în care ne
simțim în oraș. Experiența fiecăruia diferă în funcție de elementele pe care le întâlnește în
calea sa urbană. Astfel, ne putem întreba cum, în ce măsură și, mai ales, de ce diferă percepția
vieții urbane a fiecăruia dintre noi.
Cercetătorii din domeniul științelor sociale au fost preocupați de înțelegerea
comunităților urbane din perspectivă feministă și au concretizat rezultatele lor în studii
științifice. Cara Aitchison1, Kristen Day2, Abbas Zadeh3, Rachel Pain4 și Liz Bondi5 vorbesc

1

Cara AITCHISON, 2010, „New cultural geographies: the spatiality of leisure, gender and sexuality” în
Leisure Studies, vol. 18, nr. 1, Routledge, Londra, pp. 19-39.
2
Kristen DAY, 2007, „Introducing gender to the critique of privatized public space” în Journal of
Urban Design, vol. 4, nr. 2, pp. 155-178.
3
F. Abbas ZADEH & A. B. SULAIMAN, 2010, „Dynamic street environment” în Local
Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, vol. 15, nr. 5, Routledge, Londra, pp.
433-452.
4
Rachel PAIN, 2001, „Gender, Race, Age and Fear in the City” în Urban Studies, vol. 38, nr. 5-6,
Carpax Publishing, pp. 899-913.
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în studiile lor despre cum genul, clasa și vârsta pot afecta negocierea și percepția spațiului
public. Davina Cooper6, Eric D. Wesselmann7 și Kimberly Fairchild8 abordează agresiunile
sexuale care au loc în spațiul public. Gita Neupane9 vorbește despre violența cu care femeile
din Nepal se confruntă în mijloacele de transport în comun, în timp ce Barbara Schmucki 10
vorbește despre aceleași probleme în Germania. Așadar, aceste probleme nu țin cont de
criterii precum granițele geografice sau nivelul de dezvoltare. Cu aceste probleme se
confruntă bucureștenii și bucureștencele, însă în mediul academic românesc aceste teme nu
au fost tratate până în prezent.
Prin această lucrare nu îmi propun să prezint exhaustiv viața urbană cu avantajele și
dezavantajele sale, ci doresc să aflu dacă și cum discriminarea urbană, în special cea de gen,
este prezentă în București. Prin elaborarea acestui studiu, tratez problema discriminării
urbane și încerc să atrag atenția asupra unui fenomen prezent, cu scopul de a contribui la
conștientizarea sa în rândul locuitorilor mediului urban. Studiul se adresează grupurilor
vulnerabile sau predispuse discriminării urbane pe criterii de gen, vârstă și etnie, dar și
autorităților locale, mediului academic și tuturor celor interesați de bunăstarea comunității
bucureștene. Îmi propun să analizez, prin metoda observației participative, interacțiunea
indivizilor cu mediul infrastructural urban și comunitatea bucureșteană care folosește
mijlocul de transport în comun și dacă/cum aceasta se confruntă cu discriminarea.

5

Liz BONDI, 2007, „Gender, Class, and Urban Space: Public and Private Space in Contemporary
Urban Landscapes” în Urban Geography, vol. 19, nr. 2, Routledge, Londra, 2013, pp. 160-185.
6
Davina COOPER, „Being in Public: The Threat and Promise of Stranger Contact” în Law & Social
Inquiry, vol. 32, no. 1, pp. 203-232.
7
Eric D. WESSELMANN & Janice R. KELLY, „ Cat-Calls and Culpability: Investigating the
Frequency and Functions of Stranger Harassment” în Sex Roles, vol. 63, Springer Science, pp. 451-462.
8
Kimberly FAIRCHILD and Laurie A. RUDMAN, 2008, „ Everyday Stranger Harassment and
Women’s Objectiﬁcation” în Social Justice Reasearch, vol. 21, Springer Science, pp. 338-357.
9
Gita NEUPANE & Meda CHESNEY-LIND, 2013„Violence against women on public transport in
Nepal: sexual harassment and the spatial expression of male privilege” în International Journal of Comparative
and Applied Criminal Justice, vol. 38, nr. 1, Routledge, Londra, , pp. 23-38.
10
Barbara SCHMUCKI, 2002, „ On the trams. Women, men and urban public transport in Germany”
în The Journal of Transport History, vol. 23, nr. 1, Manchester University Press, pp. 60-72.
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Metodologia investigației
Observația participativă este dublu fațetată; astfel, există o dimensiune cu caracter de
cercetare de teren, pe o perioadă de două zile (2-3 septembrie 2014) și o altă dimensiune, cu
caracter de rememorare, o întoarcere reflexivă, feministă, asumată asupra unor experiențe din
trecut, pe durata a trei ani (2011-2014) și care sunt filtrate prin procesul resemnificării.
Câmpul investigației este, de asemenea, bidimensional, deși unii parametri coincid ambelor
dimensiuni, și este format din ceea ce se poate observa în exterior din mijlocul de transport și
ceea ce se poate observa în interiorul acestuia. Astfel, analiza vizuală a exteriorului a avut în
vedere denumirile localurilor, mesajele graffitiurilor, a inscripțiilor și a panotajelor stradale.
Observația din interiorul mijlocului de transport s-a axat pe negocierea spațiului, ținând cont
atât de distribuția acestuia (infrastructură, locuri libere, facilități pentru vârstnici sau persoane
cu dizabilități etc.), cât și de comportamentul verbal și non-verbal al călătorilor/oarelor
(gradul de comunicare, cedarea locului, spațiu ocupat prin postură, atitudini).
Dacă în ceea ce privește legislația a fost identificat un progres major în ultimul secol,
iar măsurile discriminatorii sunt înlăturate și considerate la nivel oficial indezirabile, studiul
de față își propune să observe atitudini, comportamente și aspecte care țin de infrastructură.
Se interzice violarea drepturilor omului, printr-o legislație tot mai vastă, menită să prevină
discriminarea împotriva minorităților etnice, a femeilor, a persoanelor vârstnice, a copiilor, a
persoanelor cu dizabilități sau a altor categorii de persoane. Acțiunea afirmativă, drepturile
copiilor, drepturile femeilor, sublinierea drepturilor persoanelor LGBT, ale minorităților
etnice sau rasiale, drepturile consumatorului, protecția mediului și protecția datelor - toate
aceste măsuri asigură din punct de vedere legal garantarea potențialului uman de a face
alegeri în mod autonom11 , contribuind astfel la consolidarea valorilor democratice. Legislația
însă nu reflectă întotdeauna practicile societale - uneori are chiar menirea de a modifica
aceste practici - iar prin metoda și obiectul de studiu alese, îmi propun să observ practicile,

11

Ronald INGLEHART, Christian WELZEL, 2005, Modernization, Cultural Change and Democracy.
The Human Development Sequence, Cambridge University Press, New York, p. 292.
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interacțiunile cotidiene, construcția genului și manifestarea acestora dincolo de rigorile
cadrului legal.
10 teatre de stat….un nume de femeie (comentariu Ana-Maria Niculescu-Mizil)
Bucureștul găzduiește în total zece teatre de stat. Și ca să nu mai lărgim suspansul, numai
unul dintre acestea poartă numele unei femei, fiind astfel ușor de intuit cine este aceasta –
Lucia Sturdza Bulandra*.
Tot în această logică, patru la număr sunt bărbații care au onoarea să dea numele unor astfel
de instituții culturale, la fel de ușor de intuit, credem noi, mai exact Ion Luca Caragiale
(Teatrul Național), Ion Dacian (Teatrul de Operetă și Musical), Ion Creangă și Nottara. Ne
mai rămân de amintit Teatrul Mic, Teatrul Foarte Mic, Teatrul de Comedie, Teatrul Evreiesc
de Stat și Teatrul de Artă București. Important de amintit, având în vedere tematica acestui
volum, faptul că Teatrul Mic, la fondarea lui, în anul 1914, purta numele actriței Maria
Filotti, schimbându-și denumirea după ce devine instituție de stat, în urma celui de-al doilea
război mondial, în Studioul Actorului de Film „Constantin Nottara”, apoi în Teatrul pentru
tineret și copii și ulterior în Teatrul Mic.
Și dacă tot suntem în această arie de cercetare, curiozitatea m-a împins și către o analiza
genizată a ceea ce bucureștenii cunosc sub numele de Aleea Celebrităților, plasată în Piața
Timpului – lângă magazinul Cocor. 23 de nume mari alte teatrului și filmului românesc sunt
omagiate în această piață – unele postum, altele fiind în viață și având astfel ocazia să se
bucure de recunoștința noastră, chiar și printr-un astfel de gest simbolic. Vă întrebați câte
actrițe se regăsesc pe această listă? Cinci, adică aproximativ 20 de procente.
Justificabil sau nu, nu acesta a fost scopul demersului meu, ci mai degrabă acela de a propune
și o altă modalitate de a ne uita la spațiul cinematografic și teatral bucureștean. Și una peste
alta, se pare ca această abordare nu face altceva decât să confirme ipoteza generală a acestui
studiu - și anume aceea că femeile sunt mai puțin vizibile ca bărbații în spațiul urban
bucureștean, mai ales dacă ne referim la elementele toponimice, de memorie și recunoștință
adresate personalităților care au contribuit la dezvoltarea acestui oraș.
* Lucia Sturdza Bulandra. Descendenta unei familii princiare de renume, a absolvit
Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Negăsind un post în învăţământ, s-a prezentat,
în 1898, la directorul Teatrului Naţional, Petre Grădişteanu, care, după o singură probă, a
angajat-o. În seara debutului, a primit o telegramă de la bunica ei, prin care îi interzicea să
poarte pe scenă numele marii familii din care făcea parte. Lucia Sturdza-Bulandra n-a ascultat
porunca. Se căsătorește cu actorul Tony Bulandra, alături de care a înființat în 1914 Teatrul
Regina Maria – clădire ce a fost demolată în august 1986, odată cu “sistematizarea” zonei
centrale a Bucureştilor. Lucia Sturdza-Bulandra – deşi singura femeie – avea cuvântul cel mai
greu; autoritară, severă şi exigentă, cu o putere de muncă uimitoare. A întocmit un repertoriu
valoros, a atras regizori şi actori de prestigiu, în frunte cu Maria Ventura de la Comedia
Franceză din Paris. În paralel, a fost şi profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică din
Bucureşti, unde timp de 30 de ani a format generaţii întregi de actori. Moare la vârsta de 88
de ani în urma unui accident.
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Pentru a înlesni înțelegerea celor ce urmează, doresc să clarific la ce anume mă refer
prin anumiți termeni. Prin „minoritate”, înțelegem aici nu numai un grup care numără mai
puțini membri, ci și un grup marginalizat sau dezavantajat într-un fel sau altul. În cadrul unor
minorități, oricare ar fi acestea, putem întâlni subgrupuri vulnerabile precum copiii, femeile
sau minoritățile sexuale. Încercările de a gestiona problemele întâmpinate de femei în cadrul
unei minorități (și care formează astfel o minoritate internă) creează probleme
teoreticienilor/elor feminiști/e. Această dilemă este cunoscută sub denumirea de
„multiculturalism vs. feminism”12.
Discriminarea reprezintă o practică socială care instituie atitudini dăunătoare în
segregarea formală sau informală a grupurilor sau claselor sociale stigmatizate de către un
prejudiciu colectiv. Cea mai veche utilizare a cuvântului în limba engleză a fost de "a
discrimina" în sensul unui gust cultural (precum în „distincția” lui Bourdieu). Prin urmare, o
discriminare poate fi definită, din punct de vedere sociologic, ca o practică prin care gusturile
culturale ale unui grup dominant sau ale unei clase sociale sunt proiectate negativ asupra unor
grupuri sau clase pe care acest grup dominant le consideră inferioare. Discriminarea se
prezintă ca o atitudine culturală, dar este organizată și susținută ca un efect structural cu
consecințe juridice, sociale și economice. Termenul este în mod frecvent asociat cu
discriminarea rasială, dar discriminarea a ajuns să fie utilizată, de asemenea, pentru a
desemna orice practici discriminatorii cu o durabilitate structurală suficientă pentru a exclude
categorii de persoane de la oportunități economice, drepturi politice sau libertăți sociale. De
exemplu, Legea Drepturilor Civile din 1964 din Statele Unite ale Americii, deși se adresa în
primul rând discriminării rasiale, a fost concepută, în linii mari, pentru a pune capăt
discriminării cu privire la rasă, culoare, religie, sex (gen), sau origine națională. Convingerile
și acțiunile discriminatorii sunt înrădăcinate în atitudini de zi cu zi și în practicile sociale - de
obicei, cele susținute de o lungă tradiție. Acestea sunt, prin urmare, atât de bine
împământenite în cultura locală sau regională, încât sunt dificil de definit din punct de vedere

12

Sarah SONG, 2007, Justice, Gender and the Politics of Multiculturalism, Cambridge University
Press, New York, p.3.
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sociologic. Spre exemplu, distincția dintre discriminarea rasială și cea etnică, reticența de a
lua discriminarea de gen în serios și ostilitatea față de legislația care vizează eliminarea
discriminării pe criteriul orientării sexuale13.

Rezultatele cercetării

Figura nr. 1. Traseul parcurs
Întrucât aria metropolitană a Bucureștiului este foarte mare și în continuă expansiune,
studiul se limitează la un traseu care pornește din zona Nerva Traian și se încheie în cartierul
Colentina. Alegerea acestui traseu este dată de faptul că a fost parcurs timp de trei ani, pe
durata studiilor la Universitatea Europei de Sud-Est Lumina. Astfel, metoda observației
participative a avut loc în mijloacele de transport în comun. Durata unui astfel de drum
depinde foarte mult de trafic, putând varia între 30 de minute și o oră, însă media este de 40
de minute. Traseul începe în stația Papazoglu de unde iau autobuzul 133, cobor la stația
Moșilor pentru a schimba cu tramvaiul 21 până la stația Cartier Colentina. Arterele sau
intersecțiile importante pe care acest traseu le străbate sunt: Bulevardul Unirii, Foișorul de

13

Charles LEMERT in Bryan S. TURNER (Ed.), 2006, The Cambridge Dictionary of Sociology,
Cambridge University Press, New York, p.146.
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Foc, Calea Moșilor, Piața Obor, Doamna Ghica și Șoseaua Fundeni. Observațiile au în vedere
atât aspectele din interiorul vehiculului, cât și din exteriorul acestuia.
Numele barurilor, localurilor și afacerilor
Pe teren s-au făcut 82 de observații, dintre care 30 au surprins aspecte din exteriorul
mijlocului de transport și 52 de observații au avut în vedere comportamentul verbal și
atitudinile călătorilor. Au fost reperate 8 localuri pe această rută, dintre care 4 cu denumiri de
gen feminin, 2 de gen masculin și 2 neutre. De remarcat faptul că farmaciile au preponderent
denumiri feminine (Ana-Maria, Alissa, Belladona) ceea ce duce cu gândul la capacitatea și
disponibilitatea atât a femeilor, cât și a farmaciilor, de a oferi asistență și îngrijire. Un
stereotip al instinctului feminin și matern de a ocroti și îngriji pe cei bolnavi este aplicat
precum o strategie de marketing unor comercializări de medicamente. De asemenea, din cele
3 panotaje stradale reperate, toate au reprezentări grafice feminine sexualizate și obiectificate
cu scopul de a comercializa bunuri și servicii.
Tabelul nr. 1. Lista numelor
Nr.

Denumire

crt.

bar/local/farmacii

Semnificația de gen a denumirii

1.

Milena Cafe

feminin

2.

Pizzeria da Giulio

masculin

3.

Cofetaria lui Andrei

masculin

4.

Farmacia Ana Maria

feminin

5.

Farmacia Belladonna

feminin

6.

Farmacia Alissa

feminin

7.

Sereno

neutru

8.

Waterloo

neutru
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Inscripții, mesaje și graffiti

Figura nr. 2. Tramvaiul 21
Peisajul urban este un spațiu de comunicare unde se negociază puterea fie între
autorități și cetățeni, fie între cetățeni. Astfel, au fost reperate 19 inscripții, mesaje și graffiti.
Acestea pot fi clasificate astfel: 3 referiri politice, 3 referiri la mici afaceri, o referire la o
echipa de fotbal, 2 referiri antisistem, 2 mesaje instigatoare la ură (unul patriarhal și unul
etnofob), 4 referiri la comunitatea cartierului Colentina și 4 referiri neutre. Îndrumarea
autorităților „Validați cardul la fiecare urcare în vehicul!” devine „Vandalizați la fiecare
urcare în vehicul!”, sugerând o respingere a sistemului. Asemănător este și mesajul ce se
regăsește pe scaunul dintr-un tramvai: „Muie garda” - o contestare a autorității sistemului și
care folosește o simbolistică patriarhal înrădăcinată. Acesta este și cazul unei alte inscripții
din tramvai care se folosește de simbolistica falusului și a sexului oral pentru a denigra pe
cineva numit/ă Ila. Deși mesajul are un/o destinatar/ă, aflându-se într-un spațiu public, ajunge
să fie receptat și de către alți cetățeni și cetățene care se pot simți lezați/te. Acest tip de jignire
se folosește de un simbol al puterii, falusul, pentru a crea un raport de subordonare între
cel/cea care agresează și cel/cea care este victimă.
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Tabelul nr. 2. Lista mesajelor graffitti și a inscripțiilor
Nr.
crt.
1.

Locatie
(descriere,
adresa)
Colentina

2.
3.

Colentina
Colentina

Colentina inima
strazii
Desen
Iisus din Colentina

4.
5.

Colentina
Colentina

Palestine
Weed girl

6.

Colentina

7.

Traian

Inteligibil – Mafia
arabă
Muie la tigani/rasisti

8.
9.
10.
11.

Traian
Traian
Tramvai 21
Tramvai 21

12
13.
14.

Tramvai 21
Tramvai 21

15.
16.

Autobuz 133
Stație
Papazoglu
Stație cartier
Colentina
Tramvai 21

17.
18.
19.

Stație
Papazoglu

Mesaj text

Observații (semnificații discriminatorii,
rasiste, sexiste, instigatoare la ură,
homofobe, ageiste, alte semnificații)
Comunitatea cartierului. Neutru?
Neutru
Referire la comunitatea cartierului Conotație religioasă
Conotație politică
Referire la comunitatea tânără a cartierului,
gen feminin
Referire la comunitatea de etnie arabă a
cartierului
Instigare la ură, rasist

Rapid / Gilbert
Jisus
Banii au și venit!
Validați/Vandalizați
cardul la fiecare
urcare în vehicul
Desen
Ila suge pula
Călătorind fraudulos
riscați o suprataxă de
50 lei
Aer cond. Nu funct.
Basarabia e România

Echipa de fotbal, nume masculin
Conotație religioasă
Reclamă
Antisistem

Reparații
încălțăminte
Muie garda

Mica afacere

Be happy/Be you

Afacere

Neutru
Instigare la ură, sexist
Neutru

Neutru
Politic

Antiguvernamental/antisistem, sexist

Comunitatea cartierului Colentina își exprimă apartenența la grupuri religioase, etnice
și politice prin intermediul graffitiurilor. Astfel, am întâlnit mesaje precum „Colentina - inima
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străzii”, „Iisus din Colentina”, dar și însemnări ale comunității arabe a cartierului. „Mafia
arabă” apare alături de textul „Palestine” însoțit de o inimioară grafică, arătându-și astfel
susținerea acestora față de statul palestinian. Nu foarte departe, pe același perete, apare și
însemnarea „weed girl” ceea ce ar putea părea o revendicare din partea femeilor de a penetra
un mediu preponderent masculin și anume găștile de cartier.
Străzile sunt mereu aglomerate și au ceva nou de oferit. Un exemplu elocvent este un
graffiti aflat pe zidul unei case în zona Foișorului de Foc care poate fi observat când
autobuzul 133 zăbovește în trafic. Mesajul care inițial spunea „Muie la țigani” în timp s-a
transformat într-un mesaj care dorește să dezaprobe. Cuvântul „țigani” a fost acoperit,
rămânând totuși lizibil la o privire atentă, și înlocuit de cuvântul „rasiști”. Acest tip de
comunicare scrisă conferită de anonimitatea spațiului urban atrage atenția asupra practicării
discursurilor de ură. Un mesaj etnofob se transformă peste noapte într-unul la fel de
înverșunat față de tabăra adversă.

Figura nr. 3. Rasism și antirasism într-un graffiti la Foișorul de Foc
Comportament și atitudini în mijloacele de transport în comun
Observația din mijloacele de transport în comun a însumat 125 de subiecți, dintre care
58 de bărbați și 67 de femei. Deși avem de-a face cu un raport echilibrat per total între
călători și călătoare, observația arată o disparitate între cele două categorii în funcție de
momentul zilei. După ora 16:30, s-au înregistrat situații în care o parte a tramvaiului este
ocupată cu precădere de către femei. O situație similară a fost observată și în autobuzul 133
în jurul orei 17, când aproximativ 16 femei ocupă prima jumătate a vehiculului. Prezența lor
semnificativă în această perioadă a zilei arată faptul că majoritatea acestor femei se întorc de
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la serviciu. Acest lucru este susținut și de gradul de convorbire atât între ele, cât și la telefon.
Mai mult, subiectele discutate sunt legate în mod special de activitatea de peste zi și
sugerează faptul că acestea fac parte din câmpul muncii.
Din cadrul acestei observații reiese că oamenii se comportă diferit în timpul călătoriei
cu mijlocul de transport în comun, în funcție de gradul de aglomerație. Gradul de interacțiune
este invers proporțional cu gradul de aglomerație. Astfel, când aglomerația este mare,
oamenii sunt mult mai neglijenți cu cei din jur, se împing mult mai mult, se grăbesc să prindă
un loc pe scaun pentru a nu fi nevoiți să stea în picioare, iar comportamentul verbal nu există,
nici măcar între cei care se cunosc. Când aglomerația scade, oamenii nu se mai grăbesc să
prindă un loc pentru că rămân scaune goale. În această situație chiar au posibilitatea de a
alege unde vor să stea, iar de obicei dacă banca e goală oamenii se așează cu precădere în
extremitățile acesteia. Când locurile libere se epuizează, se poate observa practica de a
împărți un scaun. Practica a fost remarcată în rândul mamelor cu copii, a copiilor, a fetelor și
a cuplurilor, însă nu și în rândul bărbaților. Aceste combinații de perechi reflectă o legătură
strânsă între cei care împart scaunul și drept urmare nu primesc priviri dezaprobatoare din
partea celorlalți. O altă practică este ocuparea locurilor din exteriorul banchetei astfel încât să
se creeze un filtru de selecție lângă cine vor sta pe parcursul călătoriei. Acest obicei este
practicat deopotrivă de femei și de bărbați. Pe de altă parte, femeile sunt mai reticente față de
a solicita locul rămas liber dacă alături se află un bărbat. Spațiul ocupat excesiv prin postura
inadecvată a corpului se întâlnește indiferent de gen și vârstă, însă atitudinea bărbaților este
mai ostilă creând astfel o barieră față de cei din jur.
Negocierea spațiului
Negocierea spațiului este realizată în mare măsură în acord cu manierele prezente în
mijloacele de transport în comun, prin afișajele de atenționare și anume de a da locul unei
persoane mai în vârstă sau unei mame însoțită de copii. Deși starea generală este de nepăsare,
persoanele care prezintă o nevoie de ajutor evidentă îl vor fi primit în cele din urmă. Spre
exemplu, un vârstnic traversează tramvaiul vizibil obosit ca în capătul din față un tânăr să îi
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cedeze locul. Un băiat aparent de etnie romă ajută o mamă cu copilul aflat în cărucior să urce în
tramvai, iar apoi un alt bărbat îi oferă locul lui. O tânără cedează locul unui bătrân ce pare de
etnie romă. Un loc se eliberează și o femeie dorește să îl ocupe, însă observă un bătrân căruia i-l
cedează. Această serie de evenimente reflectă solidaritatea călătorilor față de cei aflați în
dificultatea de a călători în siguranță, dar și lipsa unei infrastructuri adecvate precum rampele de
acces sau o platformă la nivelul solului. Cele mai favorizate în acest sens au fost vârstnicele și
femeile cu copii, care au beneficiat în mod constant de ajutor la urcare și coborâre, cât și de un loc
liber, indiferent de gradul de aglomerație. Atitudinea oamenilor de a sări în ajutor nu poate decât
să ne bucure, dar ar trebui avut în vedere faptul că o femeie cu copii nu ar trebui să se afle în
situația aceasta înainte de toate. Lipsa unei infrastructuri adecvate nu îi permite deplasarea fără
ajutor din exterior. Dependența de cei din jur reduce semnificativ capacitatea de mobilitate a
vârstnicilor, a persoanelor cu dizabilități și a părinților cu copii.
Agresiuni verbale și fizice
O altă observație este că atitudinea față de cei care sunt percepuți drept inferiori este
în multe cazuri de dispreț și nu atât de mult de milă, iar oamenii se raportează după modul în
care sunt îmbrăcați ceilalți. Asemenea atitudini sunt descrise și de către Pierre Bourdieu
atunci când vorbește despre grupurile sociale alcătuite pe criterii de clasă. Alegerile de natură
estetică ale indivizilor duc și servesc la distanțarea unei clase sociale de celelalte și - în urma
internalizării unor anumite preferințe de ordin estetic precum vestimentație, muzică sau
mâncare - la apariția aversiunii față de comportamentele și preferințele celorlalte grupuri
sociale. Indivizii ajung să aprecieze exclusiv preferințele grupului social cu care se
autoidentifică și să considere superioare comportamentele și alegerile specifice respectivului
grup14. Astfel, prezența unei persoane foarte bine îmbrăcate, mai ales de gen feminin, este privită
apreciativ, dar în același timp straniu, ca și cum nu este locul ei acolo, nu ar avea de ce să meargă
cu autobuzul, acest mijloc de transport fiind considerat a fi folosit de cei cu un venit mic și mediu.

14

Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 1984, Harvard University
Press, Cambridge, pp. 55-57.
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În anul I al facultății am asistat chiar la o înjosire a unei femei care a pornit tocmai de la această
aparentă incompatibilitate între aspectul ei exterior și mijlocul de transport folosit. Tânăra era
îmbrăcată într-un stil office elegant și atrăgea privirile celor din jur, în special a doi băieți. Aceștia
îi făceau avansuri nepotrivite și manifestau gesturi obscene în spatele ei. Femeia aflată într-o
situație stânjenitoare și inconfortabilă a încercat să ignore comportamentul celor doi. Din păcate,
aceeași atitudine au adoptat-o și restul călătorilor, inclusiv eu. Înainte de a coborî, tânăra le-a atras
atenția privind lipsa educației celor doi și drept replică a fost scuipată fără reținere. Acest episod
de umilire în public m-a făcut să nu mă simt în siguranță într-un loc public și circulat. Deși eram
revoltată, educația primită acasă de a nu interveni în situații ce m-ar putea pune în pericol,
peisajul unui oraș nou și teama simțită în acele momente m-au determinat să nu iau atitudine. În
schimb, acolo se aflau mulți alți oameni care ar fi putut fi percepuți ca autoritari și ar fi putut
interveni, dar nu știu ce anume i-a ținut în loc. Neconcordanța dintre alegerile tinerei, în materie
de ținută și modalitatea de deplasare a fost considerată de către cei doi o vulnerabilitate ușor de
exploatat. Acest tip de agresiune verbală și chiar fizică transmite un mesaj puternic de nesiguranță
nu doar către victimă, ci și către cei care asistă.
Sentimentul de nesiguranță mi-a fost întărit în al doilea an de facultate când am fost
agresată fizic. La urcare prin ușa din spate în tramvaiul 21, un bărbat care cobora în același timp
mi-a pus mâna pe sânul stâng. Singura reacție pe care am avut-o a fost să-i smucesc mâna, iar el a
părut foarte iritat de atitudinea mea. În tramvai căutam cu privirea un martor, cineva care să spună
ceva. Era prea târziu întrucât făptașul era departe. Deși conștientă că nu aveam motiv, sentimentul
rușinii m-a cuprins. Eram îmbrăcată corespunzător pentru vremea ploioasă de afară cu o jachetă
groasă și care nu îmi evidenția formele. Atunci m-am întrebat de unde acest tip de comportament.
Sexismul este atât de înrădăcinat încât face parte din normalitate.
Concluzii
În urma acestui demers, putem conchide că orașul discriminează, perpetuează
raporturi de putere, stereotipuri și prejudecăți. Astfel, am constatat diverse forme de
discriminare la mai multe niveluri. La nivelul discursului, sunt vizate femeile și minoritățile
etnice. Recurența genului feminin în denumirea anumitor localuri are la bază stereotipuri de
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gen. Obiectificarea și sexualizarea femeilor pentru comercializarea unor bunuri și servicii sunt
prezente la tot pasul. Mesajele graffitiurilor au, de asemenea, un conținut agresiv față de femei
și minoritatea romă, în baza unui raport de subordonare între agresor și victimă. La nivel
comportamental, am constatat că sexismul este prezent atât sub formă verbală, cât și fizică.
Atitudinile agresive față de anumite femei sunt bazate pe stereotipuri de gen. Amabilitatea
oamenilor de a ajuta pe cei în nevoie este demnă de apreciat, însă acest lucru nu rezolvă
adevărata problemă. Pasivitatea autorităților față de provocările pe care mamele, vârstnicii și
persoanele cu dizabilități le întâmpină în momentul deplasării cu mijloacele de transport în
comun reduce din capacitatea de mobilitate a acestora, făcându-i dependenți de cei din jur.
Observaţii şi comentarii genizate
- numele staţiilor de metrou din București
Ilona Voicu
 Din totalul de 41 de staţii de metrou existente la momentul realizării cercetării (10 august 2014),
niciuna dintre ele nu purta un nume de femeie sau cu o semnificaţie feminină, iar 13 poartă
nume de personalităţi masculine sau au o semnificaţie de gen masculină;
 Există o singură staţie de metrou pe care, cu mare indulgenţă, o putem cataloga ca având un nume
cu semnificaţie mixtă de gen – Eroii Revoluţiei – considerând că denumirea include toate
persoanele, indiferent de gen, care au murit în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989;
 Toate staţiile de metrou existente poartă nume atribuite pe criteriul proximităţii topografice:
numele străzilor, pieţelor, cartierelor, instituţiilor publice etc. în apropierea cărora se află
amplasate;
 În anul 2009, a existat o campanie de redenumire a unora dintre staţiile de metrou, invocându-se
necesitatea conectării la realităţile actuale ale capitalei; din puţinele informaţii furnizate de către
www.historia.ro, precum şi de către site-ul oficial al METROREX, ar fi existat o listă cu
propuneri de noi nume, supusă votului cetățenilor capitalei, care au optat pentru noile denumiri
(Petrache Poenaru, Dimitrie Leonida, Nicolae Teclu etc.). Sub pretextul că nu doresc să aducă o
ofensă publică celorlalte personalităţi pentru care cetăţenii bucureşteni nu ar fi votat, lista nu mai
este publică, aşa că nu pot afirma cu certitudine că nu ar fi existat femei pe respectiva listă, dar am
această puternică bănuială;
 Există o serie de staţii aflate în construcţie sau în faza de proiect, ale căror nume, însă, respectă în
general tiparul celor deja existente: provin de la străzile sau zonele unde se află amplasate, nu
conţin niciun nume de femeie, dar conţin câteva nume de barbaţi sau cu semnificaţie masculină
(4);
 Printre staţiile aflate în faza de proiect se numără şi 2 pe care le-am putea considera, cu mare
indulgenţă, ca având semnificaţie feminină, deoarece incorporează în nume denumirea de
Băneasa, a cărei origine este legată de o personalitate feminină; la nivel de percepție a populaţiei,
însă, este puţin probabil să existe multe persoane care să cunoască originea termenului.
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Capacitatea oamenilor de a se adapta mediului urban funcționează în baza unor limite.
Aceștia sunt dispuși să își ajute semenii indiferent de gen, vârstă sau etnie, însă nu sunt
dispuși a interveni într-o situație care generează disconfort și teamă. Bucureștiul este un oraș
al oamenilor, însă nu și pentru oameni.
Odată identificate aceste probleme, găsirea unor soluții este imperios necesară. Pentru
a facilita deplasarea grupurilor defavorizate, autoritățile competente ar trebui să își facă
datoria, îmbunătățind infrastructura prin punerea la dispoziție a unor facilități adecvate
precum rampele sau vehicule la nivelul solului. Campaniile de conștientizare a sexismului și
discriminării în rândul bucureștenilor pot atrage atenția și asupra pasivității și toleranței față
de aceste probleme. Educația precoce și chiar la vârstă adultă poate schimba atitudinea
oamenilor față de aceste comportamente. Eliminarea sexismului și a discriminării din mediul
urban trebuie să fie inițiată de către cetățeni și autorități deopotrivă. Orașul reprezintă un
spațiu al diversității, în care discriminarea de gen, de vârstă sau etnie nu ar trebui să își
găsească loc.
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În fustă pe bicicletă
Pledoarie pentru un București bike friendly și gender friendly
Adina Manta

Născută din nevoia de a facilita mobilitatea, bicicleta apare la sfârșitul secolului
XVIII sub numele de celerifer, 27 de ani mai târziu, după îmbunătățiri tehnice, apărând
drezina, iar abia spre sfârșitul secolului 19 apare bicicleta modernă 1 . Tot în secolul 19,
Societatea „Tirul” închiriază membrilor ei câteva velocipede, iar în 1954, la Zărnești, este
produsă prima bicicletă românească, bicicleta „Victoria” 2 . Din punct de vedere istoric,
evoluția bicicletei este prezentată de cele mai multe ori din perspectiva schimbărilor
tehnologice, accentul căzând mai puțin pe latura socială a acesteia, așadar din punct de vedere
socio-simbolic, funcțiile și înțelesurile acordate bicicletei ajung să se reconfigureze, trecând
de la mijloc de transport (secolul XVIII) la mijloc de emancipare în rândul femeilor (secolul
XX). Ca simbol al acestui statut al bicicletei în Romania, o avem pe Mița Mihăiescu poreclită
și Mița Biciclista. În cazul Miței, bicicleta este un simbol al emancipării, este o femeie ce nu
mai depinde de niciun bărbat pentru a se deplasa în spațiul public, o femeie independentă ce
decide singură aspectele vieții sale. O figură mondenă, Mița este menționată frecvent în
revista Furnica, certificându-i-se mondenitatea și interesul pe care îl stârnea în jurul său,
devenind curiozitatea Bucureștiului interbelic:
„Când apărea pe Calea Victoriei, "aristocrații" de la Capșa, "burghezii" de la
Oteteleșanu și "boemii" de la Kubler abandonau politica și svarțul ca să admire superbul
exemplar ciclist, căruia hâtrul Ranetti nu scăpase ocazia să-i zică "Miţa Biciclista".
Bicicleta cu ghidon de argint era a unei suple și elegante fiice a Evei, cu zulufi negri, cu
pantaloni de catifea mov strânși pe picior, cu bluza corai din care fluturau mâneci

1

Istoria
Bicicletei:
Înainte
de
bicicletă
așa
cum
o
știm.
Disponibil
la
http://www.freerider.ro/mag/istoria-bicicletei-inainte-de-bicicleta-asa-cum-o-stim-27326.html Accesat la data de
7.06.2014
2
Istoria Bicicletei in Romania. Disponibil la http://www.stopco2.ro/2009/07/07/istoria-bicicletei-inromania/ Accesat la data de 7.06.2014
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înflorate, cu ghete înalte și cu o caschetă de mătase albă, infășurată în voal alb, din care
răsăreau încrucișate două ace mari à la Madame Butterfly” (Alexandru Predescu, 1990).
Mița Mihăiescu a rămas în memoria colectivă ca fiind prima femeie din București
care a mers pe bicicletă. Acest lucru este consemnat timid pe placa memorială ce se află pe
casa din strada Cristian Tell. Însă, dacă privim mai atent placa memorială, o să observăm că
nu este o placă în memoria Miței, ci este o placă ce atestă istoria casei. Micul text prezintă
arhitectul ce a construit această clădire devenită monument istoric, apoi stilul arhitectural în
care a fost construită iar la sfârșit este amintită proprietara casei “Maria Mihaiescu, prima
femeie din București care a mers pe bicicletă.” Cu alte cuvinte, din cele 5 rânduri existente pe
placa memorială, 1 rând jumate vobește despre Maria Mihăiescu iar restul despre fațada,
balcoanele și basoreliefurile împodobite cu lei și cupidoni ai casei în stil baroc. Importanța
Miței în istoria emancipării femeilor din România este ignorată și amintită timid, iar din
punctul meu de vedere, această placă memorială nu este o placă ce sugerează simbolul Mariei
Mihăiescu ci o simplă placă ce atestă încă un momument arhitectural din București.
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Ne întoarcem în 2014, București, unde, la prima vedere, o femeie pe bicicletă nu mai este
o curiozitate urbană. Comunitatea bicicliștilor din București se confruntă cu probleme de
discriminare urbană, în primul rând din perspectiva infrastructurii, dar și din perspectiva
percepției celorlalți participanți la trafic. Cu toate aceastea se confruntă femeia biciclistă, dar
și cu alte probleme de discriminare. Este genul în sine un factor ce aduce după sine alte forme
de discriminare? Consider că răspunsul este da. Atâta timp cât biciclista se conformează
imaginii existente despre bicicliști, o imaginea puternic masculinizată, ea nu o să devină o
curiozitate în traficul bucureștean. O femeie în fustă, pe tocuri, pe bicicletă își expune corpul
și mai mult, atrăgând după sine agresiune verbală din partea celorlalți participanți la trafic.
Existența manifestărilor de tipul “cycle chic”, precum cele organizate de Skirt Bike, au rolul
de a încuraja femeile să nu renunțe la feminitatea lor atunci când merg pe bicicletă dar și rolul
de a “Celebra independența și sentimentul de putere pe care mersul pe bicicletă îl transmite
femeilor”3. Consider că sunt necesare campanii prin care femeile să fie încurajate să adopte
acest mijloc de transport si să nu renunțe la stilul lor vestimentar atunci cand merg pe
biciclete.
“Trebuie sa fii puțin curajoasă să te îmbraci în fustă pe bicicletă că mai sunt răutăți
d-astea. Dacă ai fustă și vântură, e sexy dar nu e porno. Ei nu știu în ce sens o fac, poate în
același sens în care văd o fată pe stradă și o fluieră dar unele fete sunt foarte afectate de
chestia asta.”(CC)4
Nesiguranța pe care femeile o resimt în trafic provine atât din lipsa unei infrastructuri
adecvate bicicliștilor, cât și din experiențele negative cu care s-au confruntat în trafic,
conturându-se o geografie mentală a fricii. Anumite elemente urbane, sau mai bine zis lipsa
anumitor elemente urbane, precum lipsa iluminatului public în anumite zone, accentuează
fricile biciclistelor. Construirea unei hărți a Bucureștiului care să ilustreze spațiul perceput
din punct de vedere al siguranței cred că ar fi o ilustrare grafică a spațiului limitat la care

3

Descrierea misiunii Skirt Bike. Disponibil la http://skirtbike.ro/#who-are-we, accesat la data de 24
august 2014.
4
Fragment de interviu pe care l-am realizat pentru cercetarea “Cu bicicleta in oraș” (2014).
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biciclista din București are acces dar ar permite și dezvoltarea unor strategii de accesibilizare
a orașului, ținând cont de variabile precum gen și practica de mobilitate. Într-adevăr, lipsa
unei infrastructuri îngreunează accesul biciclistelor la explorarea spațiului, însă variabilele
latente precum frica au o influență puternică în deciziile privind rutele alese în oraș. Hărțuirea
stradală există sub diferite forme și a devenit un element din ce în ce mai prezent în peisajul
urban, afectând viața cotidiană nu numai a biciclistelor, dar a femeilor în general.
“Am fost agresată verbal de nenumărate ori și ca șoferiță și ca biciclistă: urlete,
înjurături, porunci, dispreț, umilințe. Nu mai înghit asta.(...) Pe drumul de întors spre casă
merg crispată și angoasată, vreau doar să scap de bicicletă și claxoane în momentul ăsta.
Aveam de gând să merg azi toată ziua pe bicicletă, dar vreau doar să scap de ea.” (A.M.M)5
Hărțuirea stradală naște frică, iar frica împiedică explorarea spațiului urban,
conturându-se rute alternative și ocolitoare ce permit femeilor să se simtă în siguranță. Din
cei 228 km², numai o parte sunt explorați activ, orașul fiind împânzit de drumuri ce nasc
sentimente de nesiguranță. Pe lângă acestea, experiențele de hărțuire stradală pot duce la
abandonarea mersului pe bicicletă, pentru a evita aceste întâmplări nefericite.
Bicicliștii nu au aceleași nevoi, există bicicliști ce vor să-și ia copii pe bicicletă, există
vârstnici bicicliști iar bariera comună ce le îngreunează accesul la spațiul public consider că
este frica. Această hartă a percepției orașului poate deveni punctul de plecare în dezvoltarea
strategiilor de transformare a Bucureștiului într-un oraș Bike Friendly and Gender Friendly.
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Privind capitala din autobuzul supraetajat:
turul (masculinizat) al Bucureștiului
Ruxandra Yilmaz

Am citit de multe ori despre ”Micul Paris” și l-am căutat de fiecare dată atunci când
mi-am dorit să mă conving că locuiesc într-o copie a celebrei capitale europene. La prima
vedere, orașul nostru se poate remarca printr-un centru istoric care, în ultima vreme, arată din
ce în ce mai occidental. Se poate remarca prin clădiri renovate parțial pe bani publici, parțial
pe banii unor patronate locale care încearcă astfel să atragă turiști. Din acest program destinat
atragerii de turiști - fie români, fie străini – face parte și turul orașului cu autobuzul.
Ce aflăm despre București City Tour de pe site-ul Regiei Autonome de
Transport București?
Linia turistică este deservită (în perioada primăvară-toamnă) de patru autobuze
speciale, supraetajate, cu o capacitate de 77 de locuri, care circulă pe traseul Piața Presei,
Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Palatul Parlamentului,
Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, Șoseaua
Kiseleff și Piața Presei – nicio locație cu nume de femeie sau rezonanță feminină.
Tarifele de transport pentru această linie, stabilite pe categorii de vârstă, sunt: 25
RON/bilet pentru adulți și 10 RON/bilet pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani. Copiii cu
vârsta de până la 7 ani, însoțiți de adulți, vor beneficia de transport gratuit. Cardul de
călătorie se poate procura din autobuzele turistice. Utilizarea cardului pe parcursul întregii
zile este menită să ofere turiștilor avantajul flexibilității în alegerea programului și a
obiectivelor de interes.
Începând cu anul acesta, 2014, proiectul „Bucharest City Tour” beneficiază de un
concept integrat de funcţionare şi promovare. Pe lângă serviciul de transport, se oferă
turiştilor şi oportunitatea de a se informa asupra posibilităţilor de petrecere a timpului liber în
Bucureşti, prin intermediul materialelor informative puse la dispoziţie.
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Harta detaliată Bucharest City Tour, cu un design nou (în anii trecuți – foarte
simplă și cu date insuficiente), pe lângă datele generale privind traseul şi funcţionarea liniei
(program, preţ, staţii), oferă şi informaţii despre posibilităţile de petrecere a timpului liber în
Bucureşti. Reperele partenerilor din categoria cluburi-baruri-restaurante sunt marcate pe hartă
cu diverse simboluri pentru a orienta turiştii către aceste locaţii. Harta este disponibilă, cu
titlu gratuit, la recepţiile unităţilor hoteliere, la toate centrele de emitere şi reîncărcare carduri
din reţeaua de vânzări RATB, la punctele de informare turistică, în aeroport şi în principalele
gări din Bucureşti.
Flyere Bucharest City Tour, ce conţin informaţii generale bilingve (în română și în
engleză) privind linia turistică, pot fi găsite la hotelurile partenere RATB (marcate în
secţiunea albastră de pe harta Bucharest City Tour) şi la cele care oferă vouchere pentru
această linie, precum şi în centrele de vânzare RATB, în punctele de informare turistică, în
aeroport şi în principalele gări din Bucureşti.
Cum vedem ”București City Tour” prin lentile sensibile la gen și discriminări
urbane?
Și am plecat la plimbare cu autobuzul turistic, pentru că mi-am dorit să văd cât de
prietenos este acesta cu femeile și cu alte categorii marginale. Din primele momente ale
acestei experiențe, am două observații de împărtășit, care nu pot fi trecute cu vederea de
niciun călător, fie el turist, fie observator-cercetător interesat de astfel aspecte.
1. Ghidul audio oferit la urcarea în autobuz, nu funcționa! În nicio limbă (pe site ești
informat că ghidul audio îți oeră informații în limbile română, franceză, engleză și
italiană), iar toate dispozitivele aveau un aspect neglijent, erau murdare, rupte, fără
baterii sau cu căștile inexistente.
2. În autobuz NU există acces pentru persoanele cu dizabilități. În cazul în care o astfel
de persoană sau un părinte cu un cărucior ar dori să facă acest tur, e bine să știe că în
autobuz nu există acces pentru cărucioare sau facilitarea urcării nici la primul nivel,
nici al doilea.
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Am avut această experiență după ce făcusem turul unor parcuri importante și analiza
universităților din București și simțeam nevoia prezenței femeilor în memoria colectivă. Îmi
doream să le regăsec măcar în acest tur, dar ipotezele de la care am pornit în acestă cercetare
nu erau cele mai favorabile. Capitala noastră europeană îți oferă neîncetat adevărate dovezi
de discriminare (vezi cele prezentate mai sus). Urbanul bucureștean periferic nu se
îndepărtează foarte tare de imaginea industrială ceaușistă. Așa ajungem în situația escapistă
în care avem tendința de a ne strânge în centrul orașului, pentru că fostele cartiere
muncitorești, în afară de câteva terase și parcuri aranjate cu ocazia alegerilor, nu au prea
multe de oferit. De aceea poate, City-tour, nu se ”abate” nici măcar o jumătate de kilometru
de la linia care încercuiește centrul orașului.
Ce faci însă când într-un tur al orașului cauți sau simți nevoia unei prezențe feminine?
Pe cine reprezintă statuile zărite de la etajul autobuzului? Cui sunt dedicate monumentele?
Cine a construit această clădire? Cine este arhitectul? Cum se numește ”acest” teatru?
Răspunsurile le veți găsi TOATE, în personalitatea unor bărbați care sunt deopotrivă
politicieni, poeți, soldați și generali, ziariști, oameni care au scris istoria, care au lăsat
moștenire idea că se poate orice în viață…cu condiția să fii bărbat!
Statuile și monumentele Bucureștiului, străzile și clădirile pe care turistul le poate
vedea în cadrul acestui tur îți vor reaminti cât de bine este să fii bărbat: statuile de la
Universitate, bustul lui Constantin Brâncoveanu din incinta curții Spitalului Colțea, imaginea
Teatrului Național Ion Luca Caragiale (pentru ca imaginea să fie ”idilică” – apar două femei
în grupul statuar din fața Teatrului Național, intitulat Paiațele) etc. Statuile și monumentele
închinate bărbaților vor avea la picioarele lor, femei înțelegătoare și ascultătoare, femei care
stau întotdeauna în spatele unui ”el” – vezi monumentul închinat Aviatorilor sau imaginile
existente pe frescele Arcului de Triumf. Singurul nume de femeie amintit în cadrul acestui
City Tour este cel al Reginei Maria, despre care nu se vorbește, însă, din punct de vedere
politic, ci doar ca imagine idilică a unei femei care deși Regină, îngrijea soldații pe front.

Material realizat în cadrul proiectului “Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibilă la gen”, proiect finanţat prin
granturile SEE 2009– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

121

Toate acestea le poate sesiza orice părinte, în cazul în care își dorește ca acest tur să
fie și unul cu caracter educativ. Întrebarea fiicei mele, după trei astfel de tururi, a fost
următoarea: ”Mama, dar doar bărbații pot fi poeți? Doar bărbații pot pilota avioane?”
De-acolo de sus, de la etajul autobuzului, poți înțelege și că lista constrângerilor și
inegalităților pe care spațiul urban le generează poate fi ușor completată, pentru că foarte
mulți nu respectă regulile de circulație în București. Poți vedea cu ușurință trecerile de pietoni
atât de prost sincronizate, că ești mai sigur dacă treci pe roșu, decât când se face verde. Din
situații din acestea funcționăm distopic: traversăm când avem ocazia, aruncăm gunoiul pe jos
când nu găsim coșuri, ne urcăm buluc în mijlocul de transport în comun, deși o mamă își
poartă în marsupiu copilul în fața noastră sau o bătrânică abia se sprijină de baston.
Am nevoie de un ghid al discriminărilor urbane pentru a înțelege cât de european și
incluziv este Bucureștiul, pentru a înțelege pe cine avantajează și dezavantajează acest oraș,
pentru a-mi depăși propria ignoranță și poate indolență atunci când vine vorba despre
persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, minorități sexuale sau femei prezente sau mai
degrabă absente din memoria colectivă a orașului. Am nevoie să știu dacă, între problemele
de zi cu zi, speranță și optimism, Bucureștiul este un oraș al tuturor, indiferent de gen, rasă,
culoare, orientare sexuală sau vârstă.
Notă: pentru alte informații privind traseul și prețurile, puteți accesa site-ul RATB http://www.ratb.ro/v_turism_bucuresti.php.
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ANEXA I. Metodologia generală a cercetării
Definirea universului cercetării și a metodelor utilizate a fost realizată în raport cu
obiectivele asumate în proiect, după cum urmează:
-

culegerea informaţiilor/datelor de cercetare cu privire la dimensiunea „gen şi
signalectică/gen şi toponimie urbană” - inventar complet al străzilor, monumentelor și
statuilor, stațiilor de metrou, universităților, liceelor, teatrelor de stat din București;

-

culegerea datelor cu privire la dimensiunea „mesaje sexiste/misogine/instigatoare la
violenţă împotriva femeilor” – studii de caz realizate în următoarele spații urbane din
București: Piața Romană, Piața Universității, traseul Nerva Traian - Șoseaua Colentina,
traseul turistic al Bucureștiului;

-

culegerea datelor/informaţiilor referitoare la dimensiunea „dreptul la exprimare publică
pentru organizaţiile pentru drepturile femeilor”- observația participativă și interviuri realizate
în cadrul unui studiu independent realizat pe tema libertății de întrunire a cetățenilor.
Fiecare dintre aceste obiective a fost operaționalizat pentru a putea permite

delimitarea universului cercetării, a metodelor și instrumentele necesare în colectarea datelor.
În tot acest proces am ținut seama de următoarele trei aspecte considerate relevante:
-

resursele materiale, umane și de timp avute la dispoziție în proiect (documentarea și
cercetarea au fost realizate în perioada iunie-septembrie 2014);

-

accesibilitatea informațiilor;

-

o ierarhie a nevoilor de cercetare identificate într-un astfel de proiect de pionerat în
Romania – avem în vedere aici lipsa unor alte studii care să facă o radiografie genizată pe
elemente de toponimie și memorie urbană – fapt ce ne-a condus, astfel, pe de o parte către
metode de tip cantitativ, care să ne ofere imagini de ansamblu, iar, pe de altă parte, la
nevoia utilizării de metode calitative, cu scopul realizării unor analize detaliate, în
profunzime ale unor părți ale orașului.
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Abordarea cantitativă a presupus realizarea unor inventare aproape complete (având în
vedere accesibilitatea la informații și sursele folosite) pentru străzi, monumente și statui, stații de
metrou, universități, licee, teatre de stat din București. În acest sens, am folosit ca instrumente de lucru
fișe de observație pentru colectarea datelor, care au fost ulterior introduse în baze de date specifice.
Pentru categoria străzi/piețe/pasaje, am realizat o bază de date în care am încărcat toate aceste spații
publice din București (5221 de înregistrări), documentând diferite aspecte. În fișele de observație am
delimitat, pe de o parte, variabile clare ce trebuiau înregistrate, iar, pe de altă parte, am lăsat
posibilitatea operatorilor de a surprinde diversitatea informațiilor urbane genizate, printr-o coloană ce
permitea înregistrarea unor comentarii, observații etc. sau prin întrebări deschise. În prealabil, toți
operatorii au fost instruiți și sensibilizați cu privire la ce aspecte genizate ar putea întâlni.
Fișele de observație și variabilele folosite pentru a surprinde dinamica de gen pe
fiecare componentă a studiului sunt prezentate în finalul acestei anexe.
Abordarea calitativă – a constat în realizarea unor studii de caz în care s-a pus accentul
pe o analiză integrată a unor arii urbane – două piețe și două trasee, sau a unor experiențe în spații
urbane (studiul despre mersul cu bicicleta și analiza pe traseul Nerva Traian - Colentina). În acest
context, pe de o parte au fost inventariate elemente cum ar fi statui, monumente, nume de străzi,
inscripții, mesaje, panotaj stradal (necesare componentei cantitative), iar, pe de altă parte, odată
colectate aceste date, au fost integrate într-un context mai amplu, în care au fost adăugate și
ingrediente de tipul poveștilor urbane, simboluri și semnificații ale locurilor respective,
interacțiuni cu și între cetățeni. Așadar, mai ales pentru materialele realizate cu privire la traseul
turistic al Bucureștiului (Ruxandra Yilmaz), traseul Nerva Traian – Colentina (Ștefania Neagoe),
studiul despre mersul pe bicicletă (Adina Manta) și materialul despre dreptul la adunare publică
(Tudorina Mihai) s-a folosit ca metodă și observația participativă.
Pe ansamblu, a fost vorba de o cercetare de tip exploratoriu și descriptiv. Pentru realizarea ei,
am folosit triangulația metodologică, element rămas constant indiferent de metoda aleasă
(cantitativă sau calitativă), ținând de abordarea sensibilă la gen. Acest lucru poate fi ușor observat și
din prezentarea de mai jos a fișelor ce au stat la baza colectării datelor – semnificația de gen a
acestora fiind nucleul bazei analitice utilizate în colecția de studii prezentate în acest volum.
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1. Fișă licee de Stat
Nr.

Denumire
C

crt.

Semnificație de gen
(bărbat, femeie,
neutru)

Locație
(Adresa)

Scurtă prezentare a semnificației numelui

Specializări oferite (uman&real)

Comentarii/observații

2. Fișă stații de metrou
Nr.

Semnificație de gen (bărbat, femeie, neutru)

Denumire
C

Locație

Scurtă prezentare a semnificației numelui

crt.

3. Fișă teatre de stat
Nr.
crt.

Denumire

Semnificație de gen (bărbat, femeie, neutru)

Locație/Adresă

Scurtă prezentare a semnificației numelui

4. Fișă universități
Nr.

Denumire
C

Semnificație de gen (bărbat,
femeie, neutru)

Locație
(Adresa)

Scurtă prezentare a semnificației numelui

Programe de studii oferite

Comentarii/observații

crt.
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5. Fișă observație studii de caz (Piața Romană, Piața Universității, traseul Nerva Traian - Colentina)
A) Inscripții, mesaje, graffiti
Nr.
crt.

Locație (descriere, adresa)

Mesaj text

Indicator mesaj foto
(denumire jpg.)

Observații (semnificații discriminatorii, rasiste, sexiste, instigatoare la ură,
homofobe, ageiste, alte semnificații)

B) Monumente&statui
Nr.
crt.

Denumire

Locație (loc,
adresă)

Semnificația monumentului

Autor și gen
Bust

Personaj întreg
Nickname

Ansamblu uman
Nickname

Altceva (nu cu oameni)
Nickname

Semnificația de gen

Număr de personaje

Scurtă descriere

Naționalitate

Semnificația de gen

Simbol pentru, dedicate cui?

Vârstă

Tip de scenă (e.g. luptă, dragoste)

Observații

Cine este? (e.g. politician, poet)

Scenă din viața publică/privată

Ce face? (e.g. călărește, scrie)

Observații

Ce reprezintă? (e.g. maternitate)
Observații

Material realizat în cadrul proiectului “Discriminări urbane. Program de cetăţenie activă sensibilă la gen”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

126

C) Plăci memoriale
Nr.
crt.

Numele
persoanei

Profesie

Semnificație de gen
(bărbat, femeie, mixt)

Locație (loc,
adresa)

Indicator mesaj foto
(denumire jpg.)

Observații și comentarii (semnificații discriminatorii,
rasiste, sexiste, instigatoare la ură, homofobe, ageiste, alte
semnificații)

D) Panotaj stradal
Nr.
crt.

Denumire
(reclamă, panou
informativ etc.)

Semnificație de gen
(bărbat, femeie, mixt,
altceva)

Locatie
(loc, adresă)

Indicator mesaj foto
(denumire jpg.)

Observații (semnificații discriminatorii, rasiste, sexiste,
instigatoare la ură, homophobe, ageiste, alte seminificații)
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E) Fișă analiză monumente în parcuri
____________________________________________________________________
V1. Numele parcului
____________________________________________________________________
V2. Numele monumentului/statuii
V3A.
Locația.
V3B.
Locația.
V3C. Denumirea zonei. Adresă:
Central:
Sector:
1.Da
2.Nu _______________________
_____________________________________________________
Autorul monumentului/statuii:
V4. Numele
V5. Sexul
__________________________________________________________________________________
1.F
2.M
Ce reprezintă monumentul/statuia:
V6A01. Bust
V6A02.
V6B. Ansamblu uman
V6C. Altceva (nu cu oameni)
Personaj
Întreg
1.Da
1.Da
2.Nu
2.Nu
V6A1.Nickname
_________________________________
V6A21. Sexul
1.F
2.M
V6A22. Naționalitate
1.Român
2.Străin.
Naționalitate:______________
V6A23. Vârstă:

1.Da
2.Nu
V6B1. Nickname
____________________________________
V6B2. Număr de personaje
________________________________
Număr de: V6B21. F
__________
V6B22. B
__________
V6B31. Tip de scenă (ex. luptă, dragoste)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

1.Da
2.Nu
V6C1.Nickname
____________________________
V6C2. Scurtă descriere
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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1.tânăr;
2. în vârstă
V6A31. Cine este? (ex. politician, poet)
_________________________________
_________________________________

____________________________________
B6B32. Scenă din viața:
1.publică
2. privată
F
1
2

B
1
2

3

3

______________________________
V6C3. Simbol pentru, dedicate cui?
______________________________

V6A32. Ce face? (ex. călărește, scrie)
_________________________________
_________________________________
V6A33.
Ce
reprezintă?
(ex.maternitate)
_________________________________
_________________________________

V6B33.
1.Activ
2.Pasiv
3.Activități
tradiționale în
raport cu genul
lor
4. Interacțiune

4

______________________________
______________________________

V6A4. Observații personale
_________________________________
_________________________________
_________________________________

V6B4. Observații personale
____________________________________
____________________________________
____________________________________

V6C4. Observații personale
______________________________
______________________________
______________________________

4

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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6. Lista cu variabilele din baza de date referitoare la numele străzilor/piețelor/pasajelor
Nr.
crt.

Numele variabilei

Tipul variabilei

1
2

Numele străzii/pieței/pasajului
Tipul de stradă/spațiu public

String
Numeric

3

Semnificația de gen a numelui

Numeric

4

Descrierea personalității

String

Variante de codificare
1- bulevard
2 - cale
3 - șosea
4 - piață
5 - splai
6 – stradă
7- alee
8 – drum
9 – pasaj
10 – intrare
11- prelungire
1- nume de personalitate masculină
2 - nume de personalitate feminină
3 - nume de bărbat
4 - nume de femeie
5 - nume cu semnificație masculină
6 - nume cu semnificație feminină
7- nume fără semnificație de gen
8- nume cu semnificație mixtă
pentru personalitățile masculine – a fost luat în
considerare doar domeniul de activitate
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ANEXA II. Personalități feminine bucureștene (listă deschisă)
Monica Pavel


JENI ACTERIAN, pe numele ei Eugenia Maria Acterian, a fost o personalitate marcantă
a epocii interbelice bucureștene. S-a făcut cunoscută în lumea teatrului ca regizoare la
Teatrul Odeon, la Teatrul Municipal și la Teatrul Tineretului din București, dar mai ales –
în urma publicării jurnalului său (Jurnalul unei fete greu de mulțumit) – datorită prieteniei
sale cu Emil Cioran, Petre Țuțea, Constantin Noica, Eugen Ionescu și Mircea Eliade,
precum și datorită mărturiilor sale inedite despre tinerețea acestor reprezentanți ai culturii
noastre.



Orice elev din România, când aude de Gramatica limbii române se gândește la MIOARA
AVRAM. Deși născută în Tulcea (1932), a trăit și a lucrat în București. Și-a desfășurat
activitatea în mediul academic, marcând prin lucrările sale – începând cu teza de doctorat
din 1960, Evoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba
română – domeniul lingvisticii în a doua jumătate a secolului XX.



ANA ASLAN, născută în Brăila, dar crescută, școlită și recunoscută în București ca
doctoriță româncă de marcă, specialistă în gerontologie. Împreună cu colaboratoarea ei,
farmacista Elena Polovrăgeanu, inventează și brevetează produsul geriatric Aslavital –
care va redefini domeniul geriatriei și îi va aduce un premiu internațional și medalia Leon
Bernard (1952).



SARMIZA BILCESCU (născută în 1867 în București) a fost prima femeie din lume care
și-a luat doctoratul în drept la Sorbona, dar și prima femeie avocat din Europa. Teza,
susținută în 1890 și intitulată Condiția juridică a mamei, mărturisește convingerile
profunde care au nutrit această femeie remarcabilă.



Tot în București s-a născut și ELENA VĂCĂRESCU (1864), scriitoare franceză de
origine română, care a fost premiată de Academia Franceză pentru volumul de debut
(Chants d’Aurore - 1886) și a devenit membră a Academiei Române abia în 1925.
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O altă româncă ce a trebuit să plece în Franța pentru a-și desfășura activitatea și pentru a-și
construi cariera a fost ELVIRA POPESCU, actrița de teatru și film care s-a născut în 1894
în București).



MARTHA BIBESCU, cunoscută ca scriitoare (i s-au publicat aproximativ 40 de cărți,
dintre care cele mai cunoscute sunt: Les Huit Paradis, La bal cu Marcel Proust, Jurnal
politic), s-a îngrijit de bunul mers al unui spital din capitală în timpul ocupației germane
(1917-1918) furnizând în același timp informații regelui și guvernului român – care se
aflau la Iași. Odată ce-și manifestase astfel patriotismul, a simțit nevoia și să protesteze
împotriva cursului politicii românești de după 1945 prin exilul său în Franța (unde a fost
numită în 1963 consilier al președintelui francez Charles de Gaulle în problema
românească).



GINA PATRICHI a fost una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de teatru și
televiziune din România secolului XX, care a câștigat, printre multe premii artistice,
premiul de excelență Uniter (1994).



ELENA GHICA, scriitoare cunoscută sub pseudonimul Dora d’Istria, a fost și prima
femeie care a escaladat vârful Mont Blanc (1860).



FLORICA BAGDASAR, deși nu s-a născut în București, ci într-o comună macedoneană,
a reprezentat o personalitate de seamă a societății bucureștene interbelice, ea fiind prima
femeie ministru din România (a avut în grijă Ministerul Sănătății între anii 1946 și 1948).



MARIA VIRGINIA ANDREESCU-HARET, născută în București la sfârșitul secolului
XIX, a fost prima femeie arhitect din lume, dar și prima femeie care a atins gradul de
Arhitect Inspector General în România – după ce i-au fost executate 40 de proiecte.



O altă personalitate feminină marcantă a vieții intelectuale din capitala românească, deși
nu s-a născut aici, este ALICE VOINESCU – scriitoare, eseistă, cadru didactic universitar
și critic de teatru, dar și prima femeie care a devenit doctor în filosofie la Sorbona, în
1913. Îi datorăm, de asemenea, înființarea Catedrei de estetică și istoria teatrului la
Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică din București.
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”Bunica României Mari”, PIA BRĂTIANU – deși nu s-a născut în capitala României – a
fost, vreme de jumătate de secol, sfătuitorul de taină și îngerul păzitor care a vegheat
asupra neamului Brătienilor și le-a inspirat multe dintre deciziile politice strălucite.



ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA, membră marcantă a Universității din București
(șefă a Catedrei de Literatură Universală și Comparată), dar și a Academiei Române, a
desfășurat o activitate prolifică de critic și istoric literar, de eseist și filosof al culturii, dar
s-a afirmat și ca politician. Toată această activitate a fost răsplătită prin nenumăratele
premii și distincții primite de-a lungul carierei și s-a încheiat apoteotic printr-o retragere la
Mănăstirea Văratec, sub numele de Maica Benedicta.



PIA PILLAT, prozatoare și memorialistă, născută în 1916 în București (fiica poetului Ion
Pillat și sora scriitorului Dinu Pillat), colaboratoare a postului de radio Europa Liberă (în
S.U.A.), secția română, unde a redactat programele politice, și cu Vocea Americii, unde
promova literatura românească.



MARIA-IOANA CANTACUZINO, a fost una dintre luptătoarele ”pasionale” împotriva
regimului comunist. Trecând prin experiența detenției politice încă de la 16 ani, tinerețea
i-a fost marcată de revoltă și neputința exprimării ei, de munci înjositoare și de
imposibilitatea de a-și urma pasiunea de a scrie. Abia după plecarea în exil, în Franța, a
putut scrie și a publicat sub pseudonimul OANA ORLEA, urmărită fiind de securitatea
românească și acolo.



MONICA LOVINESCU, născută în București, în casa scriitorului Eugen Lovinescu, a
reprezentat pilonul de bază al disidenței românești în spațiul francofon, ajutând scriitorii
disidenți români aflați în exil să publice și să facă realitatea din România comunistă
cunoscută în toată lumea.

Bibliografie:


Predescu, Alexandru, 1990, Vremuri vechi bucureștene, Editura Turism, București.
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ANEXA III. Prezentarea echipei de cercetare
Corina Brăgaru. Licențiată în inginerie (2012) și în științe politice (2013), absolventă
a masteratului de ”Cercetare Avansată în Sociologie”, Universitatea din București (2014). În
prezent, studiază în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie, Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială, Universitatea din București.

Andreea Gheba. Membră în bordul editorial al revistei AnaLize – Journal of Gender
and Feminist Studies și doctorandă în Științe Politice la Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, București. Interesele sale de cercetare sunt: teoriile dreptății distributive,
studiile de gen și metode de cercetare în științele sociale.

Laura Grűnberg. Conferențiar universitar dr. la Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială, Universitatea din București și cadrul didactic asociat la SNSPA, președintă Societatea
de Analize Feministe Ana și editor al revistei AnaLize –Journal of Gender and Feminist
Studies.
Adina Manta. Absolventă a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, actualmente
studentă în cadrul masterului de ”Cercetare Sociologică Avansată”, Universitatea din
București unde își pregătește disertația pe o temă legată de hărțile mentale ale orașului- o
lucrare la intersecția dintre sociologie, studii vizuale și urbane.
Tudorina Mihai. Activistă feministă, membră a Asociației Front – www.feminismromania.ro – și în diverse coaliții ce luptă pentru egalitatea de gen, împotriva violenței asupra
femeilor și împotriva violenței sexuale. La acest moment este doctorandă în Științe Politice la
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București cu o temă legată
de participarea femeilor în politică.
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Diana Elena Neaga. Lector universitar, doctor în științe politice cu aplicație pe teorii
politice feministe și teorii ale cetățeniei, absolventă a masteratului de Gen, Politici și
Minorități în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Feministă, activistă
și membră în consiliul de conducere al Societății de Analize Feministe AnA, dar și în echipa
editorială a revistei academice AnaLize – Journal of Gender and Feminist Studies
(www.analize-journal.ro).
Ana-Maria Niculescu Mizil. Doctorandă în Științele Comunicării la Facultatea de
Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, absolventă a programului
”Master of Research in Sociology” cu o disertație despre reconstrucția urbană a memoriei
sociale cu accent pe distribuția de putere între genuri și categorii profesionale și a Facultății de
Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, cu o lucrare despre feminitate în
politica românească. Membră a Societății de Analize Feministe AnA. Cercetătoare
independentă în proiecte ONG.
Monica Pavel. Absolventă a Facultății de Litere – Universitatea din București
(licență) și de Comunicare și Relații Publice – Facultatea David Ogilvy, S.N.S.P.A. (studii
aprofundate), doctorandă în anul II a Școlii Doctorale de Știință Politică, Universitatea din
București. Interesată de studii de gen și teorii politice feministe.
Ana-Maria Popa. Masterandă la SNSPA (”Politici, gen și minorități” și ”Dezvoltare
și ajutor umanitar”), cu interese deosebite pe drepturile omului, cu accente specifice pe
drepturile minorităților și problematica refugiaților. Coordonatoare de programe socioculturale destinate, în principal, copiilor și tinerilor, voluntară în acțiuni destinate incluziunii
sociale și îmbătrânirii active și susținătoare a egalității de șanse și de gen.
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Bogdan Ștefan. Interesat de studii despre masculinitate, minorități și ideologii politice
(în special socialism și anarhism), absolvent de științe ale comunicării și, în prezent, student în
programul masteral ”Politici, Gen și Minorități” din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice
și Administrative.
Alexandra Voicu. Absolventă a Colegiului Național Bilingv George Coșbuc din
București, a activat ca voluntară în mai multe proiecte dedicate egalității de gen fiind
interesată, de asemenea, de studii culturale și de antropologice.
Ilona Voicu. Absolventă a Facultății de Psihologie din cadrul Universității București
și a Masterului ”Politici, Gen și Minorități” din cadrul SNSPA. De aproape 4 ani este
președinta Asociației FRONT, o organizație feministă, care are drept scop susținerea și
promovarea politicilor destinate asigurării egalității de gen, îmbunătățirea statutului femeilor
din România și sensibilizarea opiniei publice cu privire la discriminarea femeilor.
Ruxandra Yilmaz. Absolventă de istorie în Iran (Universitatea Azad) și Relații
Internaționale și Studii Europene la București (Universitatea N. Titulescu). În prezent,
urmează cursurile masterului de ”Gen, Politici si Minorități” (SNSPA). Este membră și
voluntară a mai multor organizații din Turcia, activează pentru drepturile femeilor la educație,
drepturile minorităților și împotriva fundamentalismului islamic.
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