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REZUMAT. Spațiul public poate fi privit, din punct de vedere fizic, ca zonă definită de o suită de suprafețe 
verticale, orizontale, oblice, curbe. Datorită caracteristicilor ce țin în special de vizual și tactil, suprafețele 
modifică percepția spațiului construit. Se dorește atragerea atenției asupra modului în care dimensiunea 
tactilă, proprie suprafeței de călcare, înțeleasă ca material și textură, poate influența percepția spațiului 
public. Indiferent de poziția statică sau dinamică, individul percepe calitățile suprafeței mai întâi vizual, iar 
apoi îi simte măsura prin intermediul membrelor inferioare.  Percepția în mișcare a spațiului public face ca o 
parte din informația vizuală să dispară. Sunt pierdute detalii datorită timpului scurt de observație, dar în urma 
contactului nemijlocit cu planul de călcare, individul se concentrează asupra acestuia primind informații de 
natură tactilă. Poziția suprafeței, înclinația avută, caracteristicile elementelor și materialelor ce o compun, 
determină senzații, ce modifică felul în care ne deplasăm, dar și modul în care interpretăm spațiul construit. A 
înțelege ceea ce însemnă spațiul public, pe lângă componenta de natură sociologică, însemnă a te raporta la 
el prin intermediul tuturor simțurilor. Arhitectul și urbanistul trebuie să aibă în vedere dimensiunea tactilă în 
conformarea și ierarhizarea spațiile publice pentru toate tipurile de utilizatori. Cald/rece, natural/artificial, 
lucios/rugos, moale/dur, umed/uscat sunt calități de natură tactilă ce se referă la suprafețele care determină 
spațiul construit. Diferențierile făcute la nivelul materialelor și al texturilor folosite pentru realizarea pavajelor, 
pot exprima delimitarea, semnalizarea diverselor tipuri de spații ale mișcării, acțiunii și odihnei. O percepție 
corectă a calităților spațiului public trebuie să includă dimensiunea tactilă, altfel locuitorul orașului devine un 
simplu privitor al unui joc superficial de volume, fiind lipsit de interacțiunea cu mediul construit. 
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ABSTRACT. From a physical point of view, public space can be perceived as a zone defined by a suite of vertical, 
horizontal, oblique and curved surfaces. Due to their visual and tactile characteristics, surfaces can modify our 
perception of what is built around us. This paper wants to draw attention to the mode in which the tactile 
dimension, specific to the surfaces on which we step, can influence our perception of the public space. 
Regardless of their static or dynamic position, a person first becomes aware of the qualities of a surface through 
their visual sense and only after that it can „sense” it by walking on it. As soon as we start moving through a 
space, part of the visual information fades away. Because we don't take the time to observe everything that is 
around us, we lose sight of important details, but by making direct contact with the surfaces we are 
unconsciously forced into feeling and constantly receiving tactile input from them.  Every property of a surface 
such as its relative position, its inclination angle or the characteristics of the elements and materials that 
compose it, creates a unique sensation which influences the way in which we glide through it, but also helps us to 
better understand what is built around us. In order to fully grasp the true meaning of a public space, one must 
make an effort to engage all of one's senses in regards to the surroundings. Both the architect and the urban 
planner must take into consideration the tactile properties in order to be able to create urban spaces that cater to 
all types of users. Tactile dichotomies such as hot vs cold, soft vs hard, natural vs artificial, smooth vs rough are 
the ones that determine the attributes of everything that is built around us. Dissimilarities between different 
types of materials and textures used to construct the pavements are the ones that set the boundaries between 
individual spaces where we move, act or simply rest. The residents of the city should always be able to feel the 
public spaces through the tactile dimension, otherwise there is a great risk of alienating them and making them 
feel like simple viewers surrounded by superficial constructions to which they lack any connection. 
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1. INTRODUCERE 

Într-o lume dominată de vizual, în care arhitectu-
ra sfidează gravitația, fiind din ce în ce mai ușoară, 
relația dintre spațiul public și indivizii pentru care a 
fost creat devine superficială.  

Acest lucru se datorează într-o mare măsură pier-
derii componentei tactile, ignorând faptul că: „A 

vedea orașul de aproape înseamnă a face din pași 
adevărații ochi, din tactil un simț al vederii și al tutu-
ror simțurilor” [1]. Se obține astfel un spațiu ce nu 
mai este înțeles în toată profunzimea sa, ca urmare a 
neglijării importanței interacțiunii dintre individ și 
fondul construit. 

O perspectivă corectă asupra spațiului public im-
plică pe lângă latura arhitecturalo-urbanistică și as-
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pecte psihologice și sociologice. Din punct de vede-
re fizic, spațiul public poate fi privit ca o zonă defi-
nită de o suită de suprafețe verticale, orizontale, 
oblice și curbe. (fig.1) Limitele spațiului considerate 
de Norberg-Schultz podeaua, pereții și tavanul, pot fi 
interpretate în spațiul public drept suprafața de căl-
care, fațadele, vegetația și cerul [2]. În viziunea lui 
Pierre von Meiss spațiul este „... un gol limitat către 
exterior și umplut în interior... golul dintre pământ, 
pereți și tavan...” [3]. Pe lângă proporțiile și dimen-
siunile avute de spațiul public, un rol important este 
jucat de către calitățile suprafețelor ce îl definesc. O 
interpretare de natură strict vizuală a acestor suprafe-
țe poate duce la concluzia că vorbim despre un spa-
țiu public pur geometric. Trebuie avut în vedere însă 
că „Spațiul urban nu reprezintă un design abstract, 
curat; este o experiență umană complexă” [4]. 

 

 
 

Fig. 1. Delimitarea spațiului public de către suprafețe. 
 

Spațiul public este un spațiu trăit, foarte impor-
tant fiind felul în care individul îl percepe, prin 
intermediul tuturor simțurilor. La baza interpretării 
acestuia se află un proces de decodare, deoarece 
„Ființele umane sunt niște mașinării de procesare a 
informațiilor, existența lor depinzând de abilitatea de 
interpretare a informațiilor prezente în jurul lor” [4]. 
Viziunea pe care fiecare individ o are asupra 
caracterului spațiului public presupune un mare grad 
de subiectivism, rezultat al decodării bazate pe ex-
periențe anterioare „... spațiul trăit, trecut prin filtrul 
subiectiv al percepției condiționată de experiențele 
noastre anterioare, de limbă, de cultură” [3]. 

Spațiul public este definit prin intermediul limite-
lor sale, dar în condițiile în care acestea sunt niște 
simple suprafețe lipsite de valențe tactile, tinde să 
devină un simplu joc de volume. 

2. DIMENSIUNEA TACTILĂ 

 Dimensiunea tactilă are o importanță deose-
bită în ceea ce privește spațiul construit.  

 „Tactilitatea ocupă un loc special în arhitectură 
din două motive: pe de o parte este inevitabilă 
datorită gravitației, iar pe de altă parte este anticipată 
de către abilitatea noastră de a vedea forme și 
texturi” [3]. Tactilul presupune detaliul, apropierea, 
completând informațiile superficiale datorate simțului 
vizual.  

O privire de ansamblu asupra dimensiunii tactile 
ne dezvăluie două posibile abordări, plecând fie de 

la natura materialelor, fie de la modalitățile de pre-
lucrare. Rezultă astfel tactilul profund și tactilul direct. 

Tactilul profund este propriu materialului și ține 
de structura internă a acestuia. Indiferent de felul în 
care este tratată fața văzută a materialului, există o 
serie de senzații tactile pe care materia le transmite: 
cald/ rece, umed/uscat, dur/ moale și extinzând chiar 
greu/ușor. În schimb, tactilul direct sau imediat se 
referă la modul în care este tratată fața superficială a 
materialului. Diversele modalități de prelucrare pot 
face ca materialul să trezească o multitudine de 
senzații tactile ce vin în completarea celor de bază 
mai sus amintite. 

Din perspectiva celor două ipostaze prezentate 
anterior putem lua în discuție proprietățile materialului 
ca reprezentând tactilul profund, în timp ce texturile 
se referă la tactilul direct sau imediat. (fig.2) 

Lipsa componentei tactile din spațiul public poate 
duce la sărăcirea senzorială a mediului construit, 
provocând lipsa de interes a utilizatorului, determi-
nând în anumite cazuri alienare. Este necesar să se 
țină cont de „... importanța primirii informațiilor 
tactile de la suprafețe. Latura tactilă a spațiului urban 
este complet neglijată în vremurile noastre.” [4]. 
Componenta tactilă trebuie înțeleasă în profunzime, 
deoarece „... texturile sunt rar folosite pe clădiri sau 
în interiorul acestora conștient și cu înțelegerea 
implicațiilor psihologice și sociale” [4]. 

 

 
 

Fig. 2. Cele două ipostaze ale dimensiunii tactile:  
tactilul profund și tactilul direct. 

 
Conform lui Pierre von Meiss planurile care 

definesc spațiul arhitectural sunt diferite ca valoare. 
„Pavajul are în primul rând un sens pragmatic... 
Individul trebuie să fie capabil să se deplaseze pe 
această suprafață și să așeze obiecte pe ea. Gravitația 
îi conferă un rol legat de ideea de suport al vieții și 
obiectelor” [3]. 

Astfel, suprafața de călcare are un rol aparte atât 
în ceea ce privește concepția spațiului public, cât și 
în percepția acestuia. Suprafața de călcare nu trebuie 
privită ca un simplu plan ce necesită o tratare neutră, 
ci trebuie luat în calcul faptul că individul se află 
mereu în contact direct cu această zonă. Modul în 
care suprafața de călcare modifică felul în care 
individul se deplasează prin spațiu influențează 
percepția sa asupra mediului. Individul se mișcă prin 
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spațiu, îi simte măsura și se lasă influențat de 
calitățile acestuia. 

Individul poate să aibă o postură dinamică sau o 
postură statică în relație cu spațiul public, deși pre-
ponderent, relațiile dintre ființa umană și arhitectură 
sunt de natură dinamică. În ceea ce privește de-
plasarea în și prin spațiul public trebuie luat în 
considerare faptul că explorăm spațiul mai întâi prin 
intermediul sistemului vizual ca mai apoi să îl 
parcurgem prin intermediul membrelor inferioare, 
fără de care nu ar putea fi cuprinsă întreaga dimen-
siune a mediului construit. Omul nu este un simplu 
observator, ci mai degrabă un actor, în ceea ce 
privește relația cu spațiul construit. Percepția 
dimensiunii tactile se poate face fie în mod direct la 
fața locului, ca urmare a tactului activ, fie indirect, 
prin intermediul memoriei, o parte din informațiile 
tactile bazându-se pe aceasta. Individul vede 
suprafețe pe care nu le poate atinge, dar ale căror 
proprietăți le-a putut explora în trecut. 

Trebuie ținut cont de faptul că percepția în 
mișcare a spațiului public face ca o parte din infor-
mația vizuală să dispară. Contactul cu suprafața de 
călcare determină individul să elimine din detaliile 
din jur. Poziția planului de călcare, înclinația avută, 
caracteristicile elementelor și materialelor ce îl 
compun, schimbă felul în care individul se deplasea-
ză, influențând percepția spațiului. O tratare rugoasă 
a suprafeței, elementele antiderapante, suprafețele 
lucioase, generează un comportament diferit atât în 
parcurgerea spațiului cât și în percepția contextului. 

Datorită poziției pe care o are corpul, a con-
tracției musculaturii, privirea se concentrează asupra 
unei zone situate mai sus sau mai jos. Percepția este 
simțitor influențată de acest aspect. Ca urmare, o 
parte din informația vizuală dispare (pierderea deta-
liilor datorită timpului scurt de observație), în schimb 
sunt surprinse aspecte ce țin de materialitate. Indivi-
dul ajunge să își îndrepte atenția asupra informațiilor 
proprii componentei tactile sau mai bine spus 
informațiilor rezultate în urma contactul direct cu 
suprafața de călcare. Se accede astfel la informații 
necesare determinate de calitățile suprafețelor. Nu 
trebuie omis faptul că: „În timp ce se mișcă prin 
spațiu, individul depinde de mesajele primite de la 
corpul său pentru a-și stabiliza lumea vizuală” [5]. 
Senzația de stabilitate din timpul mersului ne face să 
percepem într-un anume fel spațiul înconjurător. Un 
pavaj cu textură determină o atenție sporită la mers, 
ne conectează cu materialitatea clădirii, cu partea 
tangibilă, făcându-ne să reducem importanța com-
ponentei vizuale. 

Un alt aspect ce trebuie luat în seamă este poziția 
planului de călcare. Pierre von Meiss este de părere 
că suprafața de călcare „trebuie să rămână orizontală 
în scopul de a garanta versatilitatea și posibilitatea 
de mișcare pe care o dorim” [3]. Locul în care este 

amplasată aceasta, înclinația avută și caracteristicile 
elementelor și materialelor ce o compun, determină 
în cazul contactului direct, resimțirea unor senzații 
diverse de natură tactilă. Aceste senzații modifică 
felul în care ne deplasăm, dar și modul în care 
interpretăm spațiul construit. „Percepția noastră 
asupra formei, mărimii, scării, proporției și greutății 
vizuale a planului este influențată de proprietățile 
suprafeței, dar și de contextul vizual” [6], în sensul 
că nu putem separa planul suport de celelalte 
elemente care subîmpart spațiul. 

Planul de călcare are un rol important în ceea ce 
privește spațiul public, chiar dacă „Terenul este mai 
puțin manipulabil ca pereții și tavanul, datorită 
caracterului său stabil, având rolul de a unifica 
diferitele părți ale spațiului” [3]. 

 În viziunea lui Nikos A. Salingaros „Dife-
rențierile de suprafață, culoare și textură aparținând 
pavajelor și fațadelor clădirilor sunt elemente 
esențiale în definirea spațiului urban” [4]. Materialele 
folosite la realizarea pavajelor sunt caracterizate de 
anumite proprietăți specifice precum: densitate, 
coeficient de conductivitate termică durabilitate, pe 
lângă toate aspectele ce pot fi percepute în primă fază 
cu ochiul liber.  

După cum afirmam anterior, proprietățile mate-
rialului se referă la tactilul profund, în timp ce 
texturile reprezintă forma imediată, directă a tacti-
lității. Caracteristicile materialelor joacă un rol 
important în alegerea elementelor pentru realizarea 
pavajelor. Proprietățile tactile legate de natura 
materialului folosit pentru pavaje influențează modul 
în care ne deplasăm prin spațiu. Suprafața, indiferent 
de prelucrare, creează anumite senzații ce țin de 
structura internă a materialului, de calitățile acestuia. 
Clasificările cel mai des întâlnite se referă la ori-
ginea materialelor, putând discuta despre materiale 
naturale și materiale artificiale. Calitățile acestora, 
sunt percepute în momentul explorării spațiului 
public pe cale vizuală, dar contactul cu materialele, 
face trimitere imediată la un moment trecut în care 
individul a atins cu mâna sau piciorul gol o suprafață 
asemănătoare. În ceea ce privește coeficientul de 
conductivitate termică, o clasificare de tipul cald, 
semi-cald, rece (întâlnită în normativele de pro-
iectare), nu face decât să sublinieze importanța 
componentei tactile, senzațiile termice fiind perce-
pute tot prin intermediul receptorilor aflați la nivelul 
pielii (fig. 3). 

Textura sau tactilul direct se referă la diversele 
tratamente pe care le-a suferit fața văzută a 
pavajului. „Textura poate fi definită ca un model 
regulat (haptic), prezentat cu informații tactile și / 
sau haptice” [7]. Ea poate fi înțeleasă ca și „calitatea 
vizuală, dar în special tactilă”, care împreună cu 
„densitatea materialului de acoperire influențează 
...ceea ce simțim atunci când mergem de-a lungul 



IMPORTANŢA DIMENSIUNII TACTILE ÎN SPAŢIUL PUBLIC 

 
Buletinul AGIR nr. 2/2014 ● aprilie-iunie 25

suprafeței” [6]. Metamorfozele pe care le suferă 
materialele schimbă felul în care percepem spațiul 
public. Trebuie menționat de asemenea că „Gravitația 
este măsurată de către talpa piciorului; descoperim 
densitatea și textura suprafeței de călcare prin 
intermediul tălpii” [8]. 

 

 
 

Fig. 3. Pavaje, ilustrarea dimensiunii tactile. 
 

Putem deci discuta în principiu despre mai multe 
tipuri de suprafețe plecând de la textură. Suprafețe 
continue, realizate din elemente modulare, ce prezintă 
rosturi care nu produc întreruperi, ori suprafețe 
discontinue alcătuite dintr-o multitudine de elemente 
care prezintă rosturi ce fragmentează suprafața de 
călcare. În fiecare caz efectul resimțit în parcurgerea 
spațiului public este altul. 

Delimitarea și orientarea sunt două aspecte ce pot 
potența caracterul spațiului public. O simplă 
schimbare de culoare a pavajului, adresându-se strict 
vizualului nu exercită aceeași influență asupra 
individului ca o schimbare de textură. Diferențierile 
făcute la nivelul materialelor și al texturilor folosite 
pentru realizarea pavajelor pot exprima delimitarea, 
semnalizarea diverselor tipuri de spații : ale mișcării, 
ale acțiunii, fie ale odihnei. 

3. PAVAJE TACTILE 

Pavajele tactile sunt poate cel mai clar exemplu 
pentru susținerea dimensiunii tactile în spațiul public. 
Acestea constituie un caz aparte în ceea ce privește 
continuitatea/ discontinuitatea suprafeței de călcare. 
Termenul de pavaj tactil se referă la o suprafață de 
călcare ce are „indicatori tactili de suprafață”, 
definiți ca: „Orice element de pardoseală care este 
perceput direct sau indirect prin intermediul senza-
țiilor tactile și haptice; indicatorii tactili de suprafață 
servesc ca elemente de atenționare pentru potențiale 
hazarde și pentru orientare” [8]. Acești indicatori au 
rolul de ajuta persoanele care nu au acuitate vizuală 
normală, semnalizând, deci ajutând ghidarea 

individului prin spațiu. Se află în special la inter-
secții de drumuri, la trecerea de la un plan orizontal 
la alt plan, la intrarea în lifturi sau pe marginea unor 
platforme. Există semnale auditive care completează 
informațiile, dar de cele mai multe ori „Informația 
tactilă poate fi obținută de asemenea mult mai direct 
de la contrastele texturii aflate sub picioare. În plus, 
indicatorii pavajelor tactile pot conține puternice 
contraste vizuale pentru a asigura informații (aten-
ționare și orientare) atât oamenilor cu deficiențe de 
vedere cât și celor cu acuitate vizuală normală” [9]. 

Modalitățile prin care se pot realiza aceste pavaje 
sunt prin folosirea: 

 unei suprafețe/material care prezintă caneluri 
(în general utilizate pentru a ghida) 

 unei suprafețe cu bumbi de maxim 5 mm 
(folosite în general pentru a atenționa) (fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4.Tipuri de pavaje tactile folosite pentru  
atenționare și ghidare. 

 
În articolul său „Tactile ground surface indicators 

in public places”, Timm Rosburg vorbește despre 
faptul că în funcție de complexitatea spațiului public 
sunt necesari mai mulți indicatori tactili. Cu cât 
spațiul este mai amplu este nevoie de o ghidare mai 
clară. Un alt aspect demn de luat în seamă este faptul 
că aceste tipuri de sisteme nu a fost conceput numai 
pentru persoanele care au deficiențe vizuale. Indi-
catorii tactili au o importanță deosebită pentru orice 
individ care se deplasează prin spațiul public (fig. 5). 

 

 
 

Fig. 5. Ilustrarea dimensiunii tactile în spațiul public londonez. 
Calitățile tactile ale unei pardoseli pot fi detectate 

fie în mod direct, prin intermediul picioarelor, fie 
prin intermediul bastonului pentru orbi. Cele două 
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utilizări ale indicatorilor tactili din cadrul suprafeței 
de călcare se referă fie la sistemul de ghidare, fie la 
elemente de atenționare. Trebuie menționat că „... 
perceptibilitatea indicatorilor tactili este influențată 
nu numai de către caracteristicile fizice, dar și de 
abilitatea generală a subiecților, experiența trecută 
cu pardoselile tactile...” [9]. 

4. CONCLUZII 

Prin cele prezentate rezultă că dimensiunea tactilă 
influențează percepția spațiului public, sprijinind 
interacțiunea dintre individ și mediul construit. 
Percepem în primă fază, prin intermediul văzului, 
materialul și textura proprii suprafeței pe care 
călcăm, deși în esență ele reprezintă calități tactile. 
Contactul direct cu membrele inferioare are loc abia 
în următoarea etapă. Relația dintre individ și pavaj 
sau pământ este una de tip direct: „O persoană care 
stă sau se deplasează este permanent într-un contact 
direct de natură tactilă cu suprafața de călcare netedă 
sau aspră, tare sau moale, plată sau înclinată” [3]. În 
funcție de dimensiunea pe care o are tactilul, 
mișcarea prin spațiu poate fi înlesnită sau nu, 
acaparând sau nu atenția celui care se deplasează. 
Este adevărat că spre deosebire de celelalte suprafețe 
care definesc spațiul public suprafața de călcare 
prezintă limitări ca urmare a nevoii de stabilitate, dar 
dacă s-ar crea numai suprafețe lipsite de valențe 
tactile, spațiile publice și-ar pierde din expresivitate.  

Se poate concluziona că, deși în prima fază 
textura pavajelor este percepută prin intermediul 
văzului, adevăratul sens este obținut în urma 
contactului direct cu membrele inferioare, contact de 
natură tactilă. Astfel, creatorul spațiului public 
trebuie să țină cont de multitudinea de senzații de 
tactile pe care materialele și texturile acestora le 
transmit individului care interacționează cu spațiul, 
în opoziție cu autismul generat de vizualitate. 
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