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Abstract
In the last decades, an excessive use of water –
mainly directed towards the economic growth –
has been registered, most of the times without
taking into consideration the negative
consequences. Thus, such resource became
almost “taken for granted”, which made it more
vulnerable than ever.
Therefore, there is a necessity to re-interpret
water heritage, its numerous advantages and its
functions for the development of the human
habitat, to understand the risks – as indicated
by Goal 6 of the Agenda 2030 – and to transfer
the wide “invisible” knowledge through new
models of enjoyment.
Through the research report, the paper
illustrates the critical-analytical overview and
cognitive survey of the solutions and
experiences of water fruition and valorisation
at a national and international level. The aim is
to encourage the enhancement of the water
heritage, and to outline strategies and practices
for the design of the interaction user-water
heritage oriented towards inclusive fruition.
Keywords: Water heritage, Invisible knowledge,
Multisensory inclusive fruition, Interaction
design, Perceptive-emotional experiences
Water Multidimensionality: International
Perspectives
For decades now, the world has been facing
challenges concerning water scarcity often
caused by an irresponsible consumption of such
resource or directly connected to climate changes
and pollution. There is a need to find solutions for
its reuse and safeguard due to its fundamental
importance in the existence and development of
human habitats. The problem regards not only an
excessive use caused by technocratic approaches
that conceive water as a means for the economic
development no matter the cost, but also the
numerous catastrophic events that threaten the
safety of entire communities around the world
and are often the consequences of climate
changes. A continuous cycle in which the
irresponsible human actions “hit” nature, which
responds by also “hitting” in unexpected ways.
There is no wonder therefore that the United
Nations [1] have decided to declare 2018-2028
the International Decade for Action “Water for
Sustainable Development” with the intent to
stimulate actions which promote an efficient use
and a responsible management of the water
resources at all levels, reinforcing the
cooperation and global partnership in order to
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KNOWING THE INVISIBLE DIMENSIONS
OF WATER THROUGH AUGMENTED
INTERACTIONS AND PERCEPTIONS

Fig. 1 – The Laredo Water Museum, USA (2018). Source: https://segd.org/laredo-water-museum

reach the Goals of the Agenda 2030 [2] referred
to water, specifically Goal 6. However, in order to
accomplish these goals, one needs to aim both at
actions that concern infrastructures and
governance, as well as actions oriented towards
the present and the future by learning from the
past. Specifically, a sustainable education able to
remind and to teach people about the numerous
shapes, the multiple functions, and the crucial
importance of an element often “hidden in front
of everybody’s eyes”, is necessary.
«It is [the] capacity [of water] to unite, to bring
together the multiple values of society—
environmental, economic, social, and cultural—
that stands out as an inspiration to us to
understand the past in order to learn for the
future. […] Rethinking the future through the past
can help us reinvent ourselves and our systems,
restore [the] core values, and build a just, equal,
and sustainable society. Values drawn from water,
from nature, and from culture intertwine with
our capacity to understand this complexity, allow
us to strengthen the relationships between our
environmental, societal, and economic systems,
and build upon them». [3]
In this direction, the “Global Network of Water
Museums (WAMU-NET)” was founded in 2018
by UNESCO-IHP (Intergovernmental
Hydrological Programme) [4]. More than 50
museums around the world, from which at least
20 in the Mediterranean, have adhered to the
initiative with the intent to exchange practices
and experiences in order to encourage actions
aimed to “repair” the precarious relationship
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with the resource water. Such resource is an
element rich of meanings, but one must
consider that
«meaning making can be powerful. Meaning
making can be very dangerous. And meaning
making can indeed have disastrous impacts. On
the other hand, one cannot ignore the deep
human desire for meaning». [5]
In fact, building meaning refers not only to the
actual values of water, but also to the way in
which it is enhanced through the exhibition and
the space, through the environment, together
with the previous experiences, the emotions and
the behaviour activated by the visitor. Such
meanings are “open” since they are influenced by
the various levels of study, analysis, and
interpretation, encouraging a model of survey
and a “divergent” thought that enhances the
production of sense and culture in the users [6].
The present research reveals new ways and
functions of informal education related to water –
addressed to a wide audience – through
interactive paths that bring out history, tangible
and intangible heritage, in order to contribute to
raising awareness on the consumption and
importance of water, even more noticeable in
times of global emergency.
In order to increase the capacity of transferring
such knowledge and of stimulating learning as to
satisfy the different needs, it is therefore
necessary to adopt updated models of adaptive
fruition, to “take advantage” of the advancement
of technologies and to combine the space
characteristics, the users’ specificities, the

Fig.2 – Water Museum EPAL, Lisbon (2015).
Source: https://www.archdaily.com/627472/water-museum-p-06-atelier

customized narration and the multisensory
interactive experiences.
The current context is modifying the definition of
museum in all its aspects, also re-configuring the
peri personal space which can have a
fundamental role in the visitors’ experience [7].
There is a strong potential to multiply the levels
of narration through technologies and thus to
create new contexts of perception.
«Nowadays the museum has become an open
space where the phenomena of perception play
an essential role in elaborating the visiting
experience, in evaluating the capacity of
transferring the value of its collections to the
audience, interacting with the cognitive and
emotional sphere of the visitor himself, receiving
impulses from the territorial contemporary
reality and transforming it in a positive way». [6]
Knowing through the Senses
While outlining the practices and strategies for
the design of the user-water heritage
interaction, the multisensory aspects within the
fruition process have been thoroughly studied.
They prove to be useful for enhancing the
overall level of satisfaction in order to immerse
the visitor in the experience, favouring the indepth cognitive study in its multidimensionality
[8]. Tactile experiences, olfactory or sound
paths that integrate the visual framework and
bring new perspectives to it, become useful
tools that facilitate the understanding and the
transfer of information to a wide audience, at
the same time stimulating the visitor towards a
sustainable approach able to protect and to
value the resource water.

between visual, auditive, olfactory, spatial
aspects that must find harmony in the visitor’s
experience. There is a need to understand the
strong impact they can have on the individual
and the opportunity to «literally shape the
visitors’ brains» [10]. The first-person
experience has an important role for building
interconnections between the (cultural or
natural, tangible or intangible) heritage and the
person’s reality. In fact, if the intention is that of
changing mentalities and raising the audience’s
awareness on water topics, the multisensory
aspect cannot be misconsidered. Visitors must
be encouraged to also “observe” the “invisible”
parts of the resource water, considering that
observation is a complex action that can be
practised starting from the engagement of the
senses [11].
Through immersive and interactive exhibitions
– where tactile, auditory and visual devices aim
to enhance the experience and facilitate
education towards sustainability – and by
highlighting the need to increase conservation
efforts both locally – referred to Rio Grande –
and globally, The Laredo Water Museum [12]
(Fig. 1) creates a connection between visitor
and physical space by intertwining a water
multisensory theme. Grand scale maps on walls
and floors, together with interactive systems,

serve as guidance to the visitors in a virtual trip
that traces the river’s flow from the Rocky
Mountains in Colorado until the Gulf of Mexico.
The large touch screens highlight the species
with an important impact on the river’s ecology
leaving space to interaction and reflection on
the topic.
With the same intention to evoke water flow
and movement and to stimulate interaction, the
Water Museum of Lisbon (Fig. 2) [13] narrates
the importance of water through the set-up
itself and through features such as organic
forms or suggestive colors, while the structure
of the ceiling allows an immediate overview of
the space on behalf of visitors. Moreover, the
placement of exhibition tables at a low height
also stimulates the “little” visitors to interaction.
The complex nature of water and its uses are
also narrated by the Museo del Agua in Sobrón,
Spain [14], through different thematic areas
that stimulate thought. Among these, the
section “Agua que piensa” enables the visitors to
“enter” something similar to a gigantic human
head, where images and messages are
displayed to inform users on the importance of
such element for the basic biological functions.
Moreover, the ecosustainability aspects have a
dedicated space inside the museum, providing
visitors with the opportunity to experience the
water cycle through a tunnel specifically
designed for the purpose.
In the same direction, in order to allow people
to experience the water ecosystem and at the
same time to control it, Patten Studio [15] has
created the interactive installation SenseScape
(Fig. 3) where visitors are encouraged to
interact, and their fantasy is stirred.
Underwater imaginary creatures respond to the
participants’ movements, while smaller
“creatures” flock together avoiding the
predators that swim in the virtual space. Thus,
the ludic element is inserted in order to
stimulate the users towards knowing the
marine environment with its benefits and risks
and becoming aware of their impact due to
direct interaction. The movements are
influenced by the hands’ dynamics that also
determine changes of colour. An immersive
environment is thus created, which entertains
the visitors by providing the illusion to

«The five senses are not passive recorders; they
rather represent a consequence of the
interaction between mental modules that
communicate with each other. Each sensory
impulse becomes itself syncretic with all the
others: a world of sounds, colours and
sensations where synaesthesia and integrations
create the colourful multisensory reality where
people act». [9]
Museums must therefore take into
consideration the complex interactions

Fig.3 – SenseScape, Patten Studio (2016).
Source: https://www.pattenstudio.com/works/sensescape-intel/
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Fig.4 – Programmable Droplets, Tangible Media Group, MIT (2018)
Source: https://www.dezeen.com/2018/05/02/mit-develops-technology-digitally-programmablewater-droplets/

“command” for a little while the aquatic world.
As proved by researchers from the Tangible
Media Group at the MIT [16], water also has the
potential of becoming a programmable
interactive tool that facilitates creativity, art,
communication and entertainment and
becomes a connection point between people
and the environment (Fig. 4).
The new technology that “programmes” water
droplets aims to facilitate the digital
programming and the manipulation of this
“beautiful and stimulating, always present,
material”. This is made possible through a
“calm” interface, as claimed by the researcher
Udayan Umapathi. Repurposing mechanisms
that were studied through various experiments
from the 19th Century, the system applies a
certain tension to the water droplet by
influencing changes in shape, thus controlling
its “behaviour” and configuring its movement
on the surface. A possible application of the
system concerns painting. In fact, the device has
been integrated in a “physical colour palette to
automatically render and mix colours”, but it
may also be used as a portable game console or
it may become a communication environment
to physically render messages. It is a “new
paradigm in the field of programmable
materials (Umapathi)” [16] that reinterprets
the relationship between human and physical
environment, between individual and water,
with applications that can prove to be useful for
satisfying a wide audience with different needs.
With particular consideration for the
interaction between user-visitor and exhibition
and for interdisciplinarity, also the approach of
the Museo del Agua EPM in Medellin [17] (Fig.
5), Colombia, comes to the attention. This is
characterised by an integrated vision that
combines arts, science, and technology.
Through the project “Inclusión con Sentido”, the
museum gets involved in the themes of
inclusivity, developing tactile museographic
devices, information signage in Braille and a
“podo-touch” itinerary, all of which are
incorporated in the various rooms to enhance
the experience of people with specific needs.
Starting from the origins of water on the planet
and its role in the evolution of life, the museum
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illustrates the cycle of such element by
explaining the fragile equilibriums between the
ecosystems, until the role of water for culture.
Specifically, the influence of this resource in the
development of seven cultures and civilisations
is shown. Furthermore, the visitors are
stimulated to getting to know the different
states of water through direct experimentations
both on site and at home. All through
innovative systems but also through virtual
tours that enable the users to benefit from an
“anticipation” of the visit, without however
diminishing the importance of their physical
presence on site.
Revealing the Hidden Heritage
The various experiences analysed highlight the
variable forms, roles, and functions of water,
from the most known to the less evident ones,
to the “invisible” dimension connected to
scientific research and to cultural heritage. In
fact, water proves to be a particularly attractive

element not only for its qualities concerning the
actual support to life from a physical and
psychological point of view, but also for what it
has been hiding for centuries and it slowly
returns to the users. From the myth of Atlantis,
the underwater city, as narrated by Plato [18]
to the lost Chinese city Shicheng [19] or to
construction parts found under water, the
submerged hidden heritage around the world is
now being slowly revealed due to the
advancement of technologies providing the
users with the opportunity to interact directly.
Ancient civilisations that were covered by
water have left indelible traces, which are now
being brought to light due to advances in the
fields of visualisation and archaeology and are
offered to the audience for enjoyment through
advanced systems. International experts have
recently met to discuss the possibility of
nominating 2021-2030 the “United Nations
Decade of Ocean Sciences for Sustainable
Development”, thus showing the “potential of
the underwater archaeology to better
understand oceans and their past, together
with its importance for the oceans
sustainability” [20].
With the intention to make such heritage
accessible and to underline the importance of
its conservation, the new immersive
technologies such as virtual and augmented
reality are more frequently used. In Italy, the
example of the byzantine basilica found in
Marzamemi (Fig. 6) is one of the most
significant, since the new technologies have
made it possible not only to find the church that
had sunk into the Sicilian sea depths, but also to
work for the enablement of public enjoyment in
order to completely engage visitors in the
experience [21].
Nowadays there seem to be no more limited
borders of the museum space, but rather open
spaces under continuous transformation
destined to share knowledge, where the
exploration process, the visit, the movement,
take place not only in a physical space, but also

Fig.5 – Museo del Agua EPM, Medellin (2020)
Source: https://www.grupo-epm.com/site/museodelagua/
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Fig.6 – Marzamemi Maritime Heritage Project, Sicilia, Italia (2018)
Source: https://marzamemi.stanford.edu/

in a virtual one. Therefore, the European
project iMARECULTURE [22] proposes the use
of a tablet as a virtual and augmented guide to
facilitate the fruition of underwater
archaeological sites and to explain the necessity
to conserve them. For example, threedimensional reconstructions of the historic
remains found in Baia, near Naples, are used in
order to enable visitors to virtually explore the
ancient city.
Enjoying such hidden heritage also means
sensitizing towards sustainable approaches and
to this purpose, direct interaction taking place
in a suggestive space proves to be more
efficient. In fact, with the intention to provide
an alternative for the conservation of the
damaged coral reefs in Cancun, the underwater
natural heritage has been integrated through
the realization of the so-called “Museum of
submerged Art” [23]. 500 statues in marine
concrete with neutral pH have been anchored
in the ocean and can be visited through a direct
underwater experience with the idea of
reinforcing the equilibrium between nature and
human, since “to immerse oneself is really to
enter another world, a world that irritates and
distorts the senses” [24]. Here the production
of cultural heritage intertwines with the
conservation of natural heritage, while
entertainment meets the sense of responsibility,
with the intention of getting the user closer, of
enabling him to directly interact with a
resource that needs to be rediscovered.
Designing Augmented Interactive and
Immersive Experiences
From the critical-analytical investigation, some
particularly significant aspects were derived
that prove to be useful for outlining practices
and strategies for the design of the user-water
heritage interaction. The various experiences
prove the need for an interdisciplinary vision
able to stimulate a space for encounter and
reflection on the aquatic theme through
different perspectives, from the technical
sciences in order to understand the
functionalities and infrastructures, to the
humanistic sciences useful to interpret the
significance, until the neurosciences that have
studied the neurological oscillations in the

presence of water in order to understand the
impact on the attention, emotions and empathy
generated in the individual. The final aim is to
re-establish the connections between human
and water by observing from different
perspectives in order to bring back in the
spotlight an element so present and yet so
absent in daily life.
«There is a need to narrate a history that could
help people to explore and understand the
profound and ancient emotional and sensory
connections that bring to a deeper relationship
with water. […] There is an interdependence
with the natural world that goes beyond the
ecosystems, the biodiversity or the economic
benefits: our neurons and water reciprocally
need the other one to be alive». [24].
Therefore, multisensoriality is of fundamental
importance in order to engage the user through
the combination of various senses with the
intention to satisfy different needs. The direct
experience seems to be a favourable element
that needs to be used more in the museum
environment, both through scientific
experimentations aiming to explain the natural
phenomena specific to water, and through the
actual immersion of the visitors in water. «It is
through somatic tensions and pressures
[meaning those related to the body and to the
connected elements, rather than the mind] that
they experience a tangible and material
connection with the aquatic environment» [25].
It is about combining the characteristics of the
space where information is transferred to the
user and creating a stimulating environment
able to adapt to the specificities of the visitors,
building customized narrations able to reach
the user and immerse him in the past, present
and future, where water heritage has and will
continue to assume a fundamental role. It is
necessary to understand its features and to
explore its dimensions in order to be able to
conserve it and to use this resource in a
responsible manner.
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CUNOAȘTEREA DIMENSIUNII INVIZIBILE A APEI
PRIN INTERACȚIUNI ȘI PERCEPȚII AUMENTATE
Rezumat
În ultimele decenii s-a înregistrat un consum excesiv al
apei destinat în principal creșterii economice, de cele
mai multe ori fără a considera consecințele negative și
făcând în așa fel încât acestei resurse să nu i se mai
acorde importanța meritată, ceea ce i-a conferit mai
multă vulnerabilitate ca niciodată.
Se manifestă așadar necesitatea de a reinterpreta
patrimoniul apă, numeroasele sale avantaje și
funcțiuni în dezvoltarea habitatului uman, de a
înțelege riscurile – așa cum este indicat în Obiectivul 6
din Agenda 2030 – și de a transfera vasta cunoaștere
“invizibilă” prin noi modele de utilizare a muzeului.
Prin raportul de cercetare, lucrarea restituie analiza
critică și investigarea cognitivă a soluțiilor și
experiențelor de utilizare și valorificare a apei la nivel
național și internațional, destinate să încurajeze și să
pună în valoare patrimoniul apă și conducând la
delinearea de strategii și practici pentru proiectarea
interacțiunii utilizator-resursa apă orientate către o
utilizare incluzivă.
Cuvinte cheie: Patrimoniu apă, Cunoaștere invizibilă,
Muzeu multisenzorial incluziv, Design interactiv,
Experiențe perceptive-emoționale
Multidimensionalitatea apei: perspective
internaționale
De câteva decenii, lumea se confruntă cu provocări
referitoare la deficitul apei cauzat de consumul
iresponsabil al acestei resurse sau direct legat de
schimbările climatice și de poluare. Sunt necesare
soluții pentru a o reutiliza și a o proteja, considerând
importanța fundamentală pentru existența și
dezvoltarea habitatelor umane. Nu este vorba doar
despre consumul excesiv datorat abordărilor
tehnocratice care concep apa ca și mijloc pentru
dezvoltarea economică indiferent de costuri, ci și
despre numeroasele catastrofe care se manifestă
amenințând siguranța a întregi comunități la nivel
mondial, deseori ca și consecințe ale schimbărilor
climatice. Un ciclu continuu în care acțiunile
iresponsabile ale omului “lovesc” natura, care
reacționează, “lovind” la rândul ei în moduri
neașteptate. Nu surprinde așadar decizia Națiunilor
Unite [1] de a declara 2018-2028 Deceniul de acțiune
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“Apă pentru dezvoltare durabilă” cu intenția de a
stimula acțiuni care promovează un consum eficient și
o gestiune responsabilă a resurselor hidrologice la
toate nivelurile, întărind cooperațiunea și
parteneriatul global pentru a îndeplini obiectivele
Agendei 2030 [2] cu privire la apă, în special Obiectivul
6. Însă pentru a îndeplini aceste obiective sunt necesare
atât acțiuni referitoare la infrastructură și guvernare,
cât și acțiuni orientate către prezent și viitor învățând
din trecut, respectiv o educație sustenabilă capabilă să
amintească persoanelor și să le învețe despre
numeroasele forme, multiplele funcțiuni și importanța
fundamentală a unui element “deseori ascuns în fața
ochilor tuturor”.
“Este capacitatea apei de a uni, de a aduna la un loc
multiplele valori ale societății – ambientale, economice,
sociale și culturale – cea care ne inspiră să înțelegem
trecutul pentru a învăța pentru viitor. […] A regândi
viitorul prin trecut ne poate ajuta să ne reinventăm
atât pe noi înșine cât și sistemele, să recuperăm
valorile esențiale și să construim o societate în care
justiția, egalitatea și sustenabilitatea reprezintă
elemente cheie. Valorile apei, naturii și culturii se
intersectează cu abilitatea noastră de a înțelege
această complexitate și ne permit să întărim relațiile
dintre sistemele ambientale, sociale și economice
pentru a continua să construim”. [3]
În această direcție, UNESCO-IHP (Intergovernmental
Hydrological Programme) a fondat în 2018 “The
Global Network of Water Museums (WAMU-NET)” [4].
La această inițiativă au aderat până acum mai mult de
50 de muzee din întreaga lume, dintre care cel puțin 20
în zona mediteraneană, cu intenția de a face schimb de
bune practici și experiențe pentru a încuraja acțiuni
destinate să “repare” relația precară cu resursa apă.
Această resursă este unul dintre elementele cele mai
pline de semnificații, însă este necesar să considerăm
că
“a crea semnificații poate avea mare importanță. A
crea semnificații poate fi foarte periculos, poate chiar
să aibă rezultate dezastruoase. Totodată nu poate fi
ignorată dorința intensă a umanității pentru
semnificații”. [5]
Construcția de semnificații se referă nu doar la valorile
efective ale apei, ci și la modalitățile în care este pusă
în valoare prin expoziție și prin proiectarea spațiului
înconjurător, împreună cu experiențele anterioare,
emoțiile și comportamentele activate de către vizitator.
Aceste semnificații sunt “deschise”, întrucât sunt
influențate de nivelurile diferite de studiu, analiză și
interpretare, încurajând un model de analiză și de
gândire “divergentă”, care favorizează prin urmare
producția de sens și de cultură de către utilizatori [6].
Cercetarea actuală scoate în evidență noi modalități și
funcțiuni ale educației informale – destinată unui
public amplu – în ceea ce privește apa, prin trasee
interactive care marchează istoria, patrimoniul
tangibil și intangibil pentru a contribui la
sensibilizarea cu privire la consumul și importanța
acestui element, cu atât mai evidente într-un moment
de criză globală. Pentru a crește capacitatea de a
transfera această cunoaștere și de a stimula procesul
de învățare în așa fel încât să fie satisfăcute cerințe
diferite, este așadar necesar să se recurgă la modele
actualizate de utilizare adaptivă, suportate de
progresul tehnologiilor, și să se combine
caracteristicile spațiului, particularitățile publicului,
modalitățile de narațiune personalizată și experiențele
interactive multisenzoriale.
Contextul actual modifică definiția muzeului în toate
aspectele sale, reconfigurând deasemenea spațiul peripersonal, întrucât acesta poate avea un rol esențial în
experiența vizitatorilor [7]. Se manifestă un puternic
potențial de a multiplica nivelurile narațiunii cu
ajutorul tehnologiilor și de a crea astfel noi contexte de
percepție.
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“Astăzi muzeul a devenit un loc deschis, unde
fenomenele legate de percepție joacă un rol
fundamental în elaborarea experienței de vizită, în
evaluarea capacității de a transfera către public
valoarea colecțiilor sale, de a interacționa cu sfera
cognitivă și emoțională a vizitatorului însuși, de a
primi impulsuri din partea realității contemporanee a
teritoriului și de a-l transforma în mod pozitiv”. [6]
Cunoașterea prin simțuri
În timpul procesului de definiție a practicilor și a
strategiilor pentru a proiecta interacțiunea utilizatorpatrimoniu apă, au fost investigate aspectele
multisenzoriale, care se demonstrează utile pentru a
mări nivelul complesiv de satisfacție și a implica
vizitatorul în experiență, favorizând cunoașterea
aprofundată în multiplele sale dimensiuni [8].
Experiențe tactile, parcursuri olfactive sau sonore ce
completează și aduc noi perspective cadrului vizual,
devin instrumente utile pentru a facilita înțelegerea și
transferul de informații către un public amplu,
stimulând în același timp vizitatorul către o abordare
sustenabilă capabilă de a tutela și de a pune în valoare
resursa apă.
“Cele cinci simțuri nu sunt aparate de înregistrat
pasive, sunt rezultatul interacțiunii între module
mentale ce dialoghează între ele și în care fiecare
impuls senzorial devine el însuși sincretic cu toate
celelalte: o lume de sunete, de culori și senzații unde
sinestezia și integrarea creează realitatea
multisenzorială multicoloră în care acționăm”. [9]
Muzeele trebuie așadar să ia în considerare
interacțiunile complexe dintre aspectele vizuale,
auditive, olfactive, spațiale, care trebuie să găsească
armonie în experiența vizitatorului. Trebuie să
înțelegem impactul puternic pe care îl pot avea asupra
individului și oportunitatea de a modela efectiv mintea
vizitatorului [10]. Experiența în prima persoană joacă
un rol fundamental în construirea interconexiunilor
dintre patrimoniu (cultural sau natural, tangibil sau
intangibil) și realitatea individului. Cu precădere, dacă
intenția este aceea de a schimba mentalități și de a
sensibiliza publicul cu privire la temele acvatice,
aspectul multisenzorial nu poate fi ignorat. Este nevoie
ca vizitatorii să fie stimulați spre a observa chiar și
părțile “invizibile” ale resursei apă, ținând cont de
faptul că “observarea” reprezintă o acțiune complexă
ce poate fi învățată tocmai pornind de la implicarea
simțurilor [11].
Prin expoziții imersive și interactive – în care
dispozitivele tactile, auditive si vizuale au rolul de a
augmenta experiența și de a facilita educația către
sustenabilitate – punând accentul pe necesitatea de a
mări eforturile de conservare atât la nivel local – cu
referire la Rio Grande – cât și la nivel global, The
Laredo Water Museum [12] (Fig. 1) creează o
conexiune între vizitator și spațiul fizic, dezvoltând o
temă acvatică multisenzorială. Prin hărți la scară
amplă pe pardoseli și pe pereți, dar și prin sistemele
interactive, vizitatorii sunt conduși într-o călătorie
virtuală ce reface traseul fluviului de la Rocky
Mountains din Colorado până în Golful din Mexic. Mari
ecrane tactile pun în evidență speciile care au un
impact deosebit pentru ecologia fluviului lăsând spațiu
pentru interacțiune și gândire.
Cu aceeași intenție de a evoca fluxul și mișcarea apei,
dar și pentru a stimula interacțiunea, Water Museum
în Lisabona (Fig. 2) [13] narează importanța apei prin
amenajarea spațiului și prin aspecte precum formele
organice sau culorile sugestive, în timp ce structura
planșeului permite o lectură imediată a spațiului din
partea vizitatorilor. În plus, amplasarea meselor de
expoziție la o înălțime joasă stimulează interacțiunea
și din partea micilor vizitatori.
Natura complexă a apei, precum și multiplele sale
funcțiuni, sunt narate și la Museo del Agua din Sobrón,
Spania [14], prin diferitele arii tematice care
stimulează gândirea. Dintre acestea, secțiunea “Agua

que piensa” permite vizitatorilor să pătrundă în ceva
asemănător unui uriaș “cap”de om, unde sunt
vizualizate mesaje și imagini pentru a informa
utilizatorii cu privire la importanța acestui element
pentru funcțiunile biologice de bază. Aspectele de ecosustenabilitate găsesc un loc dedicat în interiorul
muzeului, oferind vizitatorilor oportunitatea de a
experimenta ciclul apei printr-un tunel proiectat
special în acest scop.
În aceeași direcție, pentru a permite persoanelor să
experimenteze ecosistemul acvatic și în același timp să
dea lor control asupra acestuia, Patten Studio [15] a
creat instalația interactivă SenseScape (Fig. 3), unde
sunt stimulate interacțiunea și fantezia vizitatorilor.
Creaturi submarine imaginare reacționează la
mișcările participanților, în timp ce creaturi mai mici
se regrupează pentru a evita prădătorii care înoată în
spațiul virtual. Este astfel introdus elementul ludic
pentru a stimula utilizatorul spre cunoașterea
mediului marin cu beneficiile și riscurile sale, precum și
pentru a conștientiza propriul impact prin
interacțiunea directă. Mișcările sunt influențate de
dinamica mâinilor, care determină deasemenea
variații de culoare. Se creează așadar un mediu imersiv
care distrează vizitatorii oferind iluzia de a “comanda”
pentru puțin lumea acvatică.
După cum a fost demonstrat de către cercetătorii de la
Tangible Media Group, MIT [16], apa are și potențialul
de a deveni un instrument programabil și interactiv ce
facilitează creativitatea, artele, comunicarea și
divertismentul și reprezintă un punct de conexiune
între persoane și mediu (Fig. 4).
Noua tehnologie care “programează” picăturile de apă
are scopul de a facilita programarea digitală și
manipularea acestui “material frumos și stimulant,
care este mereu prezent”, printr-o interfață “calmă”,
așa cum a afirmat cercetătorul Udayan Umapathi.
Repropunând mecanisme studiate prin diverse
experimente încă din secolul XIX, sistemul aplică o
anumită tensiune picăturii de apă, determinând
modificarea formei acesteia și controlându-i astfel
“comportamentul” pentru a defini mișcarea pe
suprafață. O probabilă aplicație a sistemului este
reprezentată de pictură. Dispozitivul a fost integrat
într-o “paletă fizică de culori pentru redarea și
amestecarea automată a acestora”, însă ar putea fi
utilizat deasemenea ca și consolă portabilă de jocuri
sau ar putea deveni un mijloc de comunicare pentru a
reda fizic mesajele. Este vorba așadar despre “o nouă
paradigmă în rândul materialelor ce pot fi programate
(Umapathi)” [16], care reinterpretează relația dintre
om și mediul fizic, dintre persoană și apă, cu aplicații
ce pot fi utile pentru a satisface un public amplu cu
necesități diferite.
Concentrându-se asupra interacțiunii dintre
utilizatorul-vizitator și expoziție, precum și asupra
interdisciplinarității, se demonstrează interesantă și
abordarea pe care o are Museo del Agua EPM din
Medellin [17] (Fig. 5), Columbia, caracterizată printr-o
viziune integrată ce combină arte, științe și tehnologii.
Prin proiectul “Inclusión con Sentido”, muzeul se
implică în teme referitoare la incluziune, utilizând
dispozitive muzeografice tactile, semnalizare
informativă în Braille și un parcurs “podo-touch”
integrate în diversele săli pentru a facilita experiența
persoanelor cu nevoi speciale. Începând de la originile
apei pe planetă și rolul său în evoluția vieții, muzeul
ilustrează ciclul acestui element, explicând echilibrele

fragile ce se creează între ecosisteme până a ajunge să
descrie rolul apei pentru cultură. Sunt astfel ilustrate
influențele acestei resurse în dezvoltarea și evoluția a
șapte culturi și civilizații. În plus, vizitatorii sunt
încurajați să cunoască diferitele stări ale apei prin
experimente directe atât la fața locului cât și acasă.
Toate acestea prin sisteme inovative, dar și prin
parcursuri virtuale care permit utilizatorilor să aibă o
“anticipație” cu privire la vizită, fără a diminua
importanța prezenței fizice la fața locului.
Dezvăluirea patrimoniului ascuns
Diversele experiențe studiate pun în evidență forme,
roluri și funcționalități diferite ale apei, de la cele mai
cunoscute la cele mai puțin evidente, la dimensiunea
“invizibilă” referitoare la cercetarea științifică și la
patrimoniul cultural. Apa se demonstrează a fi un
element deosebit de atractiv nu doar pentru calitățile
sale de a suporta efectiv viața din punct de vedere fizic
și psihologic, ci și pentru ceea ce ascunde de secole,
dezvăluind încet încet utilizatorilor. De la mitul
orașului scufundat Atlantida, așa cum este narat de
către Platon [18] până la orașul chinezesc Shicheng
[19] sau la fragmente de construcții regăsite sub ape,
patrimoniul ascuns sub apele din întreaga lume este
astăzi dezvăluit datorită progreselor tehnologice,
oferind utilizatorilor oportunitatea de a interacționa în
mod direct.
Civilizații din alte timpuri acoperite de ape au lăsat
urme de neșters ce sunt acum descoperite datorită
progreselor în câmpul vizualizării și al arheologiei,
fiind restituite vizitatorilor prin sisteme avansate.
Recent, experți internaționali s-au reunit pentru a
discuta posibilitatea de a declara 2021-2030 “Deceniul
științelor oceanice pentru dezvoltare durabilă”,
demonstrând “potențialul arheologiei submarine
pentru a înțelege oceanele și trecutul lor, precum și
importanța acesteia pentru sustenabilitatea oceanelor”
[20]. În încercarea de a conferi accesibilitate
patrimoniului și de a sublinia importanța conservării
sale, noile tehnologii imersive, printre care realitatea
virtuală și augmentată, sunt din ce în ce mai utilizate.
În Italia, exemplul bazilicăi bizantine din Marzamemi
(Fig. 6) este printre cele mai semnificative, întrucât
noile tehnologii au permis nu doar descoperirea
bisericii scufundate în abisul marin din largul Siciliei, ci
astăzi se lucrează și pentru a facilita utilizarea din
partea publicului astfel încât vizitatorii să fie complet
implicați în experiență [21].
Astăzi nu mai poate fi vorba despre limite precise ale
spațiului muzeal, ci mai degrabă despre spații deschise
în continuă transformare dedicate împărtășirii
cunoașterii, în care explorarea, vizita, mișcarea se
desfășoară nu doar într-un spațiu fizic, ci și într-un
spațiu virtual. Așadar, proiectul european
iMARECULTURE [22] propune utilizarea unei tablete
ca și ghid virtual și augmentat pentru a facilita
utilizarea siturilor arheologice submarine și pentru a
explica necesitatea de a fi conservate. De exemplu,
pentru a permite vizitatorilor să exploreze în mod
virtual vechiul oraș Baia, de lângă Napoli, sunt
utilizate reconstrucții tridimensionale ale resturilor
descoperite la fața locului.
A se bucura de patrimoniul ascuns presupune și
sensibilizarea către abordări sustenabile, iar
interacțiunea directă ce are loc într-un spațiu sugestiv
se demonstrează din ce în ce mai eficace. În încercarea
de a oferi o alternativă pentru conservarea recifelor de
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corali deteriorate, în Cancun patrimoniul subacvatic
natural a fost integrat prin realizarea așa-numitului
“Museum of submerged Art” [23]. 500 de statui în
beton marin cu pH neutru au fost ancorate în ocean și
pot fi vizitate printr-o experiență submarină directă, cu
scopul de a întări echilibrul dintre natură și om,
întrucât «a se scufunda înseamnă să intri cu adevărat
într-o altă lume, o lume care ne irită și ne deformează
simțurile» [24]. Aici, producția patrimoniului cultural
se împletește cu conservarea patrimoniului natural iar
divertismentul întâlnește simțul responsabilității cu
scopul de a aduce vizitatorul mai aproape, de a-i
permite să interacționeze în mod direct cu o resursă ce
are nevoie să fie redescoperită.
Proiectarea experiențelor interactive și imersive
augmentate
În urma analizei critice au derivat câteva aspecte
semnificative, utile pentru a delinea practici și strategii
pentru proiectarea interacțiunii utilizator-patrimoniu
apă. Diversele experiențe demonstrează necesitatea
unei viziuni interdisciplinare capabile să stimuleze un
spațiu pentru întâlnire și reflecție asupra tematicilor
referitoare la apă din perspective diferite, de la
științele tehnice pentru a înțelege funcțiunile și
infrastructura, la științele umanistice pentru a
interpreta semnificația și până la neuroștiințe, care au
studiat oscilațiile neurologice în prezența apei pentru a
înțelege impactul asupra atenției, emoțiilor și a
empatiei generate în individ. Scopul final este acela de
a restabili conexiunile dintre om și apă, privind din
puncte de vedere diferite pentru a aduce în lumina
reflectoarelor un element atât de prezent și totuși atât
de absent în viața de zi cu zi.
“Este nevoie de o narare a istoriei care să ajute
persoanele să exploreze și să înțeleagă profundele și
vechile conexiuni emoționale și senzoriale ce conduc la
o relație mai intensă cu apa. […] Există o
interdependență cu lumea naturală ce depășește
ecosistemele, biodiversitatea și beneficiile economice:
neuronii și apa au nevoie reciprocă ca celălalt să
rămână în viață”. [24]
Foarte importantă este așadar și multisenzorialitatea
pentru a implica utilizatorul prin combinarea
diverselor simțuri în încercarea de a satisface
necesități diferite. Experiența directă este cu siguranță
un element favorabil care trebuie să fie utilizat în
mediul muzeal, atât la nivel de experimente științifice
pentru a explica fenomenele naturale ce
caracterizează apa, cât și prin imersiunea efectivă a
vizitatorilor în apă. “Prin tensiunile și presiunile
somatice [deci proprie corpului sau legate de acesta,
mai mult decât de minte] aceștia experimentează o
conexiune tangibilă și materială cu mediul acvatic”
[25].
Este vorba despre a combina caracteristicile spațiului
în care sunt transferate informațiile către utilizator și
despre a crea un mediu stimulant capabil să se
adapteze particularităților vizitatorilor, construind
narațiuni personalizate în stare să implice utilizatorul
și să-l imeargă în trecut, prezent și viitor, unde
patrimoniul apă a avut și va continua să aibă un rol
esențial. Este necesar să îi înțelegem caracteristicile și
să îi explorăm dimensiunile pentru a putea conserva și
utiliza în mod responsabil această resursă.
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