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Cu orice proiect de construcție, cu fiecare angajament creativ într-un sat se deschide o serie de oportunități 

care trebuie să fie luate în considerare de către cei responsabili (politicieni, antreprenori, persoane fizice, 

...). Cultura construită trăită exemplar valorifică aceste oportunități la maxim – de ele beneficiind astfel 

satele și oamenii care trăiesc și lucrează acolo. Dacă se pune deci întrebarea, ce aduce cultura construită și 

cum poate beneficia o comunitate de ea, sunt de luat în considerare atât aspecte sociale, economice, de 

mediu și design, precum și aspecte care privesc calitatea vieții, imaginea unui loc, până la  aspecte de 

organizare a traficului. 

În acest sens LandLuft a dezvoltat douăsprezece teze care să prezinte spectrul larg al implicațiilor culturii 

construite. Un lucru se poate spune din capul locului: „cultura construită este simplă ca bună ziua!” Și este 

bine că este așa, pentru că nimic nu ar trebui să stea în calea imitării exemplelor pozitive. 

 

Cultura construită este făcută de oameni ca mine și ca tine 
Cultura construită nu este domeniul preocupării savante a unor experți, ci se naște acolo unde oamenii 

participă activ la modelarea spațiului lor de viață. În cazul ideal iau naștere echipe de proiect alcătuite din 

cei afectați, experți și factori de decizie politică, care puși împreună însumează o mare competență de 

rezolvare a problemelor de modelare a propriului habitat.   

 

Cultura construită este rentabilă 

Cultura construită este rentabilă în diferite moduri. Printr-o analiza inteligentă a viitorului comportament de 

utilizare a construcției precum și printr-un program funcțional bine gândit se pot obține efecte de economie 

asupra costurilor de  construcție. Viitoarele costuri de operare sunt mai mici în cazul unei proiectări 

riguroase și a unor standarde tehnice ridicate decât în cazul clădirilor convenționale. Cultura construită 

creează, de asemenea, o valoare adăugată dificil de cuantificat datorită posibilităților suplimentare de 

utilizare, respectiv un profit colateral indirect prin efecte de PR și marketing, prin creșterea calității utilizării 

clădirilor și a spații publice. 

 

Cultura construită creează prietenii  
Cultura construită apare în procese de căutare a deciziilor între diferiți participanți, procese care presupun o   

înaltă calitate în tot ceea ce privește conversația în comun. Discutarea, creearea unei voințe comune și  

echilibrarea intereselor, inițiate de proiecte de cultură construită, creează un climat favorabil în sat datorită 

impunerii unei intensități sporite a dialogului între cetățeni.  

 

Cultura construită aduce bucurie 

Implementată cu succes, cultura construită aduce bucurie atât celor implicați în procesul de generare cât și  

utilizatorilor. Reacția pozitivă din exterior și interior, distincțiile, premiile sau relatările din media aduc cu ele 

în mod normal sentimente de împlinire care au ca efect și identificarea sporită cu propriul loc de viață și un 

mai mare grad de acceptarea a acestuia.  

 

Cultura construită creează valoare 

Cultura construită creează valoare - atât materială cât și imaterială. Din punct de vedere material, cultura 

constrută se  sedimentează printr-o calitate sporită a construcțiilor, spațiilor și locurilor publice, care duce la  

o durată  mai lungă de utilizare a lor, modificări mai puține și efort redus pentru întreținere. Din punct de 

vedere imaterial cultura construită face ca oamenii să folosească spațiile, clădirile și locurile publice mai des 
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și mai motivat, să creeze noi utilizări. Oamenii  se identifică mai bine cu mediul lor construit și îl includ astfel 

mai mult în viața lor de zi cu zi. 

 

Cultura construită generează calitate a vieții 
Caliatea deosebită declanșată de cultura constuită în modelarea propriului spațiu de viață are efecte 

pozitive asupra percepției subiective a cetățenilor asupra calității vieții. Participarea la procesele de 

descoperire a soluțiilor/deciziilor/formelor întărește acest sentiment.  

 

Cultura construită creează valoare regională 

Cultura construită pune în lucru cunoștiințele și potențialul de meserii al regiunii mult mai mult decât se 

întâmplă în cazul unor soluții standard. Cultura construită tinde să țină cont mai mult de tradițiile 

meșteșugărești și tehnicile de construcție regionale. 

 

Cultura construită aduce perspective de viitor 

Proiectele de cultură construită creează spațiu pentru viitor prin identificarea mai multor posibilități de 

utilizare și dezvoltare precum și prin incitarea la gândire creativă. Printr-o mai bună interconectare a 

cetățenilor și o cultură deschisă a dialogului crește probabilitatea unor căi noi și inovatoare în viitor.  

 

Cultura construită este croită pe măsură  
Cultura construită aduce soluții care sunt înrădăcinate puternic în regiune și tradițiile locale și care răspund 

individual nevoilor utilizatorilor. Cultura construită re-interpretează cee ce există și ia în considerare 

tendințele (globale) ale prezentului. 

 

Cultura construită are sens 

Proiectele de cultură construită precum și obiectele de cultură construită realizate sunt generatoare de sens 

și de identitate, fiindcă sunt, datorită procesului de generare al lor, parte a comunității, respectiv fiindcă 

datorită răspunsului individual la necesitățile utilizatorilor și a utilizării amplificate care rezultă de aici devin 

parte a identității satului. 

 

Cultura construită nu cade cuiva în poală 

Cultura construită este produsul „participării cetățenești” precum și a implicării experților în procese 

politice de luarea deciziei. Ea necesită, din cauza modului ei de lucru procesual, un oarecare „efort”. Opusul 

este decizia netransparentă, proiectul realizat cu excluderea publcului.  

 

Curiozitatea face (posibilă) cultura construită 

Cultura construită presupune curiozitate, prin cultura construită se creează curiozitate. 
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