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Preambul: “Ce condiţii sunt necesare pentru a crea calitate urbană?” întreba arhitectul Oliver Schulze din Danemarca. 
„Ceea ce facem noi [...] este să cercetăm ce face ca spaţiul urban să funcţioneze cu adevărat. Analizăm aceste spaţii pen-
tru a înţelege mai bine cum se generează atmosfera într-un oraş.” 
 „Intensitatea unui oraş este adesea rezultatul trecerii timpului. Oraşele devin din ce în ce mai trăibile pe măsură 
ce complexitatea lor se măreşte. „ [...] De fapt, sunt trei factori importanţi care trebuie luaţi în considerare la un spaţiu 
public: primul este protecţie, al doilea este confort iar al treilea este plăcere”. 
 „Protecţia este partea cea mai adâncă a naturii umane. Un spaţiu public trebuie să ne protejeze împotriva 
maşinilor, a atacurilor şi violenţei.
 Factorul confort se referă la percepţia senzitivă a spaţiului în care ne mişcăm. Este posibil să creem confort 
încetinind mişcarea pietonilor. Oamenii au nevoie sa se poată opri, să stea, sau să rămână în picioare admirând ceva. 
(de ex. asa cum se întâmplă pe o stradă pietonală)
 Cel de-al treilea factor este plăcerea. Dacă oamenii se simt protejaţi, dacă se simt comfortabil, daca inviţi 
oamenii să-şi petreacă timpul acolo, atunci este ca să experimenteze plăcere acolo.” (de ex. Plăcerea de a privi şi de a fi 
privit de către oameni, interacţiune umană, schimb de păreri, jocuri, sport, elemente de atracţie precum evenimente, 
spectacol, sunete, lumină... )1 

Observarea, analiza şi investigarea factorilor care determină caracteristicile spaţiului şi îl fac să se deosebească de 
altele şi să marcheze un loc pe harta mentală a spaţiilor vizitate.2

 “... Le regard parcourt les rues comme des pages écrites: la ville dit tout ce que tu dois penser, elle te fait répéter 
son propre discours ...(... Privirea parcurge străzile ca pe pagini scrise: oraşul povesteşte tot ceea ce tu trebuie să gândeşti, 
te face să repeţi propriul său discurs ...)
 ... L’oeil s’arrête rarement sur quelque chose, et seulement quand il a reconnu le signe d’autre chose: une empre-
inte ... “ (Ochiul se opreşte asupra câte unui lucru, şi doar când a recunoscut semnul unui alt lucru: o amprentă...) 3

Se dă o hartă a oraşului Timişoara având marcate trei amplasamente.  Se cere explorarea şi analiza comparativă a 
acestora, o analiză a spaţiului arhitectural, a contextului social, a factorilor perceptivi (vizuali, auditivi, tactili, olfac-
tivi şi kinetici) prezentând şi evidenţiind trăsăturile dominante care determină caracterul individual al fiecăruia. 

Se va lucra în echipe de câte trei studenţi; modalităţile de prezentare sunt grafică 2D, tehnica la alegere. Se predau 
3 planşe format 50 x 70cm dispuse pe orizontală. Prezentarea poate fi însoţită de montaj film sau audio.

- surprinderea caracteristicilor celor trei amplasamente
- modalitatea şi tehnicile folosite pentru prezentarea rezultatelor analizei
- calitatea grafică

Lansare temă: joi, 31 martie 2014
Predare: luni, 7 aprilie 2014
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