
Piața Victoriei, unul dintre locurile cu cea mai 
mare încărcătură simbolică și emoțională din 
Timișoara, este prea puțin utilizată de către 
oameni pentru petrecerea timpului liber. În 
mod obișnuit, cei mai mulți dintre ei percep 
piața pe orizontală, ca un spațiu de tranzit. 
Prin programul Privește Orașul și componenta 
Spații vii din cadrul Timișoara 2023 – Capitală 
Europeană a Culturii, Ordinul Arhitecților din 
România Filiala Teritorială Timiș urmărește 
să schimbe experiența de vizitare a Pieței 
Victoriei pe parcursul anului 2023, să creeze 
noi posibilități de interacțiune cu spațiul public 
pentru localnici și pentru călători, în moduri 
unice și originale. Scopul unei intervenții aici 
este să provoace un dialog despre felul în care 
noi, locuitorii orașului, ne conectăm vizual, 
simbolic sau fizic la un spațiu - reper, cum 
contribuim la cultivarea și accentuarea acestei 
identități și cum re-valorizăm spațiul pe care îl 
folosim împreună.

Pepiniera.1306 plante pentru Timișoara 
invită trecătorii să se oprească pentru câteva 
momente și să observe Piața Victoriei printr-o 
experiență nouă, de la înălțime. Instalația 
temporară, realizată dintr-o structură metalică, 
modulară, care adăpostește o pepinieră a 
orașului, generează noi posibilități de a folosi, 
imagina și percepe spațiul public. Având în 
vedere intenția de reamenajare a pieței în viitorul 
apropiat, instalația urmărește să deschidă un 
dialog în jurul diverselor utilizări și temporalități 
ale orașului. Odată încheiată perioada sa de 
viață, Pepiniera va pune structura, arborii și 
plantele înapoi în circuit, respectând logica de 
refolosire totală a resurselor.

Structura acționează ca un pol de atracție 
care acomodează și impulsionează activități în 
jurul sau în interiorul ei, făcând ca naturalul și 
domesticul să se îmbine. Componenta vegetală 
a proiectului integrează straturi succesive de 
natură, de la specii perene de arbori, arbuști și 
plante floricole la specii anuale (productive și 
ornamentale) produse în grădinile comunitare 
din Timișoara sau la instituții de cercetare 
horticolă și învățământ superior. Pepiniera: 1306 
plante pentru Timișoara își propune astfel să 
promoveze (bio)diversitatea urbană ca element 
identitar al Timișoarei, precum și valorile legate 
de grijă și o dimensiune pedagogică și socială. 

The Victory Square, one of the most symbolically 
and emotionally loaded sites of Timișoara, is little 
used by people for leisure activities. Most of them 
usually perceive the square horizontally, as a 
transit area. In the framework of Look at the City 
programme and Breathing Spaces component of 
Timișoara 2023 - European Capital of Culture, the 
Romanian Order of Architects - Timiș Territorial 
Branch aims to change the experience of visiting 
Victoriei Square during 2023, to create new 
possibilities of interaction with the public space for 
locals and travellers, in unique and original ways. 
The aim of an intervention here is to provoke a 
dialogue about how we, the inhabitants of the city, 
connect visually, symbolically or physically to a 
landmark space, how we contribute to cultivating 
and accentuating this identity and how we re-value 
the space we use together.

The Nursery. 1306 plants for Timișoara invites 
passers-by to stop for a brief moment and 
experience the Victory Square through a new 
perspective - from above. The temporary 
installation consists in a modular steel structure 
hosting a tree nursery, and generates new 
possibilities to use, imagine and perceive the public 
space. Having in mind the intention of refurbishing 
the square in the near future, the installation 
aims to raise new debates around the uses and 
temporalities of the city. At the end of its lifespan, 
the Nursery will bring the structure, trees and 
plants back into circulation, following the principle 
of full reuse of resources.

The structure acts as a pole of attraction and 
allows to host and boost activities around or within 
it, making the natural and the domestic merge. The 
green component of the project integrates different 
layers of greenery - from perennial species of trees, 
shrubs and flowering plants, to annual species 
(productive and ornamental) - produced in the 
community gardens of Timișoara or at horticultural 
research and higher education institutions. The 
Nursery: 1306 Plants for Timișoara aims thus to 
promote biodiversity as a central identity element 
of Timișoara, as well as values related with notions 
of care and a pedagogical and social dimension.
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