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The word “Pao” has many meanings in many languages. In Mongolian, for instance,  it is the name of the nomad 
tents. In Portuguese it means “bred”, in Chinese “cut, flake, push”. Founded in 2005, PAO is a summercamp that brings 
together creative people from all over the world. The goal is to create experimental works of architecture, arts, and 
media. The summerschool takes place every August-September in different locations e.g. Germany, Italy, and Roma-
nia. PAO has a strong focus on collaborative team-work and cross-disciplinary interaction.

PAO was founded in SCHWABHAUSEN in Central Germany. The very location is a cottage-farmhouse – an atmo-
spheric rural setting with barns, shacks, and stables transformed into experimental studios. During the past years, a 
branch of PAO – Atelier Experimental Potoc – was established in Romanian Village of Potoc, near Timisoara city.
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Din 2005, un grup de arhitecţi, artişti şi artizani din diferite ţări, majoritatea constituind-o profesionişti şi stu-
denţi din domenii conexe cu arhitectura, se întâlnesc anual în cadrul şcolii de vară de arhitectură – PAO. Intenţia 
acestor manifestări este să imagineze şi să realizeze o gamă cât mai variată de proiecte experimentale, de la 
intervenţii artistice mici plasate deasupra pavilioanelor de arhitectură până la Land Art. În ultimii şapte ani, în 
jur de 200 de studenţi şi profesionişti au participat la workshopurile organizate în Germania, Italia şi România.
   
   Combinaţia între teorie şi practică, între reflecţie şi creaţie, între contemplaţie şi producţie este ideea-nucleu 
a proiectuluI. Meşteşugul este privit şi din perspectiva pragmatică, dar este perceput în cadrul PAO mai ales 
în calitate de concept. Marele atu este împletirea dintre practică şi intelect. Un aspect esenţial îl constituie, de 
asemenea, înţelegerea spiritului locului, manifestat prin cultura şi mentalitatea locale.
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   Proiectele PAO nu sunt impuse de dinainte, ci sunt găsite pe loc şi realizate în condiţii care cer ingeniozitate 
şi spirit de improvizaţie. Modelele arhitecturale apar in situ, în condiţii naturale, la scala unu pe unu. Acest mod 
de lucru nu duce neapărat la o arhitectură ieşită din comun, însă este baza unei munci făcute cu multă bucurie 
şi aducătoare de o mare satisfacţie personală. La urma urmei, o asemenea perspectivă asupra arhitecturii este 
bine-venită şi necesară oriunde şi oricând.

   Înţelegerea culturii prin creaţia colectivă
   
   Pe lângă experienţa practică, programul PAO cuprinde conferinţe şi seminarii, fiind menit să completeze ac-
tuala educaţie universitară de arhitectură. A fost dezvoltată o metodologie deschisă care utilizează intervenţiile 
architectonice şi artistice ca instrumente pentru sit-anchetă, studiu cultural şi analize de teren. Procesul de 
creaţie şi cel de producţie pot fi privite ca un instrument analitic sau ca un agent de contrast care implică obser-
varea şi investigaţia complexă. Deoarece aceste procese se bazează pe o multitudine de materiale şi de resurse, 
cunoaşterea acestora face posibilă perceperea unei amprente specifice culturii şi atmosferei dintr-un anumit 
loc, lăsând să se întrevadă şi aspectele sale sociale, precum şi mijloacele tehnologice.
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   Învăţarea teoretică este mai eficientă dacă se combină cu practica. PAO dezvoltă un sistem operaţional care 
reuneşte atelierele de construcţie şi de artă, predarea academică, editarea de carte şi realizarea de expoziţii, 
precum şi educaţia profesională şi cursurile creative pentru copii. De-a lungul ultimilor ani, PAO a făcut exper-
imente cu forme alternative de creaţie în artă şi design. Workshopurile se bazează pe doi factori principali: 1) 
Gândirea colectivă, pe baza dinamicii de grup, a spiritului de echipă şi de colaborare; 2) Sit-specificarea, dat 
fiind că toate activităţile îşi au baza în specificul unui anumit loc, definit atât în funcţie de condiţiile fizice, cât şi 
de mentalitatea locuitorilor.
   
   În acest mod, arhitectura este considerată un proces al gândirii, al practicii şi al învăţării. Cu alte cuvinte, PAO 
pune mai puţin accentul pe arhitectura văzută ca o activitate desfăşurată în vederea obţinerii unui anumit re-
zultat, privilegiind în schimb procesul de desfăşurare a actului arhitectonic. În acest fel, arhitectura nu mai este 
un design finit, un obiect sau o clădire, ci o forţă intelectuală capabilă să stârnească şi să împingă mai departe 
ideile, o formă de experienţă, de imaginaţie şi de memorie. Convingerea mea este că architectura privită în 
acest fel dă naştere înţelegerii şi inteligenţei practice pentru cei interesaţi de astfel de experimente. Astfel, ta-
berele PAO au devenit laboratoare pentru experienţe care rezultă din provocările create de mediu şi persoane, 
dar în acelaşi timp ele au fost surse ale cunoaşterii. Este vorba de cunoaşterea unui loc, dar şi de cunoaşterea 
capacităţii de a-l schimba, în bine sau în rău, printr-o intervenţie arhitectonică sau artistică.

Michael Wieczorek
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“Ce condiţii sunt necesare pentru a crea calitate urbană?” întreba arhitectul Oliver Schulze din Danemarca. „Ceea ce facem noi [...] este să cerce-
tăm ce face ca spaţiul urban să funcţioneze cu adevărat. Analizăm aceste spaţii pentru 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

“... 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 empreinte ... “ (Ochiul se opreşte asupra 
câte unui lucru, şi doar când a recunoscut semnul unui alt lucru: o amprentă...) 2

1 Europan 10 competition – Sites Forum in Paris 10/11 November 2008, pag.02
2 Italo Calvino, Les villes invisibles, op.cit.pp. 19,20,81,109,158

   Oravița își va recâștiga treptat strada, iar noile inițiative propun amenajarea a doua astfel de piețe publice. 

   Aici intervenim noi!
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PAO invites students, professionals, and practitioners from creative fields like architecture, art, 
craft, culture, design, media to its summer sessions 2014 in Potoc/Romania.

Going under the title of NESTING IN THE SCHOOL, the PAO.10 experimental architecture sum-
mer camp in Potoc will be held as in the previous years at the old school of the Potoc village. 
For two workshop sessions in AUGUST (03-10.08/10-17.08) the school house will become our 
temporary home and workspace.
The main target aim is to go on with the creative rehabilitation of the building toward trans-
forming an old school from rural area into an alternative place for creative people.

Each PAO session will be dedicated to a series of creative design courses, field trips in the 
Cheile Nerei Region and several hands-on workshops. Additionally, a colorful frame program 
of lectures, presentations, concerts, theater, artistic performances in collaboration with local 
artists will be organized. A detailed summerschool schedule will be posted soon.
There are no specific criteria for participation. Yet, participants shall have high personal 
motivation, a natural creative drive & some kind of positive craziness. Before all, the ability to 
be productive in an international team is essential. As PAO is a genuine “hands-on” workshop, 
a certain physical robustness is necessary.

Further information: www.pao-project.org, www.facebook.com/pao.potoc



   
Propunem două workshop-uri de lucru pe soluții de amenajare urbanistică și arhitecturală, a celor doua piețe 
publice. Fiecare workshop va trata doar unul dintre spații. Rezultatele workshopurilor vor fi expuse și publicate. 
În timpul acestor workshop-uri de soluții, vom fi CUIBĂRIND ÎN ȘCOALĂ.
  
PAO invită în fiecare an studenți, profesioniști și practicieni din domenii creative la sesiuni organizate de școli de 
vară.
   
Sub numele de CUIBĂRIND ÎN ȘCOALĂ, PAO.10 - tabăra de arhitectură experimentală de la POTOC, va fi 
găzduită tot de școala veche. Pentru cele două sesiuni din luna AUGUST, școala ne va fi casă și atelier. Scopul 
este transformarea casei prin reabilitare creativă într-un loc alternativ pentru oameni creativi.
  
Fiecare sesiune include cursuri de design, excursii în împrejurimi si workshop-uri de manualitate. În completare, 
vor fi organizate o paletă largă de prezentări, prelegeri, concerte, teatru, performance, în colaborare cu artiști 
locali.  Programul mai detaliat se va afla în curând.
  
Participarea nu e restricționată. Totuși participanții trebuie fie motivați, creativi și pozitivi. Pentru că PAO este un 
workshop bazat pe manualitate, robustețea fizică este necesară.

Mai multe informații: www.pao-project.org, www.facebook.com/pao.potoc
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ORGANIZATOR// PAO
PARTENER// FAT
BENEFICIAR// COMUNITATEA DIN POTOC, PRIMĂRIA ORAVIȚA

RESPONSABIL PAO// COSTACHE COMĂNOAIA
RESPONSABIL FAT// ALEXANDRU COZMA

PERIOADA//  WORKSHOP 01- 03 AUGUST 2014-10 AUGUST 2014
                          WORKSHOP 02- 10 AUGUST 2014-17 AUGUST 2014
LOCAȚIE// ȘCOALA DIN SATUL POTOC/ORAVIȚA
PARTICIPANȚI// 15 STUDENȚI/WORKSHOP01// 15 STUDENȚI/WORKSHOP02
CAZARE// MANSARDA ȘCOLII DIN SATUL POTOC
MASĂ// SE VA GĂTI ÎN ȘCOALĂ, PRIN ROTAȚIE, ÎN ECHIPE DE 2-3 OAMENI
TAXA DE PARTICIPARE// 160 RON și va acoperi MÂNCAREA ȘI UTILITĂȚILE din timpul WORKSHOP-ULUI
TRANSPORT TIMIȘOARA-POTOC și RETUR// NU ESTE ASIGURAT
TRANSPORT POTOC-ORAVIȚA și RETUR// ESTE ASIGURAT de către ORGANIZATORI
NECESAR// SAC DE DORMIT, SALTEA, USTENSILE PENTRU DESEN/PICTURĂ/MACHETARE/ALTE OBIECTE PERSONALE INDISPENSABILE
HAINE GROASE, HÂRTIE SUPORT PENTRU DESEN FORMAT A2, CAIET DE SCHIȚE A4/A3, LAPTOP PERSONAL(nu e eliminatoriu)
ÎNSCRIERE// Studentul își va exprima în scris motivul alegerii acestui workshop, textul (50 și 100 de cuvinte) va fi trimis sau completat după        
                         cum urmează:
                         LA ADRESA DE MAIL: alexcozma.arch@gmail.com PENTRU STUDENȚI DIN ANI MAI MARI
                         STUDENȚII ANULUI 1 SE VOR ÎNSCRIE COMPLETÂND UN FORMULAR DE PRACTICĂ, PE BLOG SAU FACEBOOK 

SELECȚIE PARTICIPANȚI// SELECȚIA SE VA FACE DE CĂTRE ORGANIZATORI, DUPĂ LECTURAREA PARAGRAFULUI MOTIVAȚIONAL
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Contact

www.pao-project.org
www.facebook.com/pao.potoc

ALEXANDRU COZMA
alexcozma.arch@gmail.com
+40 742 075 797 

PAO Atelier Experimental Potoc Asociation
str. Emanoil Gojdu, nr.5, ap.9 300 176 Timișoara
paopotoc@gmail.com
+40 256 220868 Pao headquarters
Michael Wieczorek
+40 727 184 215
Costache Comănoaia
+40 723 495 171 


