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TEMA 2.2

TEMA

TURN

Mişcarea corpurilor, chiar dacă nu este ea înseşi unul din cele cinci simţuri ale noastre, ne oferă totuşi măsura 
lucrurilor şi a spaţiului. Parcurs, trecere, dans, gest ..., permit aprecierea mărimii şi explorarea ascunsului: a te 
apropia, a te depărta, a ocoli, a urca, a coborî, a intra, a ieşi ..., toate acestea sunt acţiuni care invită la con-
trolarea de către noi înşine a ceea ce dorim să vedem, să auzim, să simţim, să gustăm sau să atingem într-un 
mediu dat. Arhitectura nu este imagine ca un desen ori o fotografie. Din momentul în care este construită, 
arhitectura devine scena şi adesea scenariul de parcurs şi de gesturi, o succesiune de senzaţii.[...] 

(Pierre von Meiss, De la forme au lieu– Une introduction a l”etude de l’architecture – 2.1 Plaisir de regarder, 
eccuter, sentir, toucher et parcourir l’architecture)

Ai parcurs oraşul, i-ai privit spaţiile, străzile, pieţele, nişele. Te-ai scurs de-a lungul spaţiilor lui, dar te-ai 
şi oprit pentru a-i observa detaliile, pentru a-l atinge, pentru a-i simţi spiritul locurilor. Oraşul este suma 
unor psihogeografii, atmosfere, construcţii fizice, dar şi intelectuale. Spaţiile sunt mai mult sau mai puţin 
primitoare. Când nu oferă nimic, uneori, sunt indiferente oamenilor ce le parcurg. 
Suma detaliilor, a lucrurilor pe care le-ai observat de la nivelul străzii, nu îţi poate oferi întotdeauna im-
aginea completă a spaţiului respectiv. Imaginea de ansamblu, panorama, trebuie citită de la înălţime. 
Pentru ultima temă a acestui an, va trebui sa îţi imaginezi un astfel de punct de observaţie, care trebuie 
să genereze un spaţiu ludic explorativ. Locaţia acestui punct ai studiat-o deja- piaţa şi parcul de pe 
strada Oituz. Va trebui să îţi imaginezi în acest spaţiu o structură scheletală cu minim o platformă belve-
dere. Pana acum traseele pe care le-ai creat au fost de-a lungul terenului. Acum traseul este ascensional, 
vertical. Ce se întâmplă pe traseu devine important. Traseul are puncte de oprire, de repaos, platforme 
intermediare, de observaţie. Punctul culminant este suma unor experienţe, succesive. Şi pentru că te 
afli lângă Facultatea de Arte, va trebui sa integrezi tematic arta în traseul tău. Instalaţia este un obiect 
sculptural, un obiect arhitectural cu o funcţie clară, un landmark la scară urbană. Structura generează 
expresia, dar şi spaţiul. Ca element şi spaţiu explorativ, ludic, dedicat tinerilor artişti ai Facultăţii de Arte, 
copiilor din cetate şi nu numai, ea are funcţia de spaţiu de recreere, de studiu, observaţie, dar poate fi 
utilizat şi ca spaţiu expoziţional. Pentru că instalaţia ta va fi înaltă va trebui să te gandeşti la silueta ei, 
la prezenţa ei în spaţiu: de unde o văd, cum o văd, sunt întrebări esenţiale pentru studiul tău. Pentru a 
ajunge la platforma belvedere va trebui să faci o scară. Scara va trebui sa respecte regulile normate de 
conformare (îţi vor fi predate la cursul de TA). 

Exerciţiul pleacă aşadar de la următoarele premise:

- Se dă o platformă de pornire de min 20 mp/max 40mp, amplasată într-un plan aerian aflat la cota +8m, 
platforma poate sa gliseze în acest plan în limitele trasate în harta ataşată;
- Până la această cotă va trebui sa generezi un traseu vertical, dar şi orizontal explorativ, punctat cu 
evenimente, spaţii de diverse facturi, puncte de repaos, zone de stat; 
- Amprenta la sol a întregii instalaţii (zona de atingere fizică cu terenul) nu poate depăşi 50 mp;
- Între amprenta la sol şi platforma superioară ai libertate în privinţa dimensiunilor volumului;
- Instalaţia trebuie sa fie reversibilă, adică să poată fi montată şi demontată uşor de pe sit. Pentru asta vei 
folosi doar materiale scheletale şi soluţii modulabile (lemn, cabluri, metal pentru accesorii);
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CALENDAR

CRITERII DE 
EVALUARE

- Închiderile, ecranele şi cojile spaţiilor sau traseelor sunt realizate din elemente usoare din lemn, cabluri, 
pânză;
- Te poţi raporta la elementele de pe sit, cladiri, natură, generând structuri tip parazit, fără a afecta însă 
integritatea acestora.

- crearea unui ansamblu cu identitate;
- crearea unor spaţii sugestive pentru ideea de mişcare-actare în spaţiu;
- capacitatea de creare a unor spaţii diferite/distincte prin expresia arhitecturală - iluminare, formă, ma-
terialitate şi percepţia lor în mişcare;
- tratarea suprafeţelor ca textură, ca mod de redirecţionare, filtrare, estompare a luminii;
- silueta, poziţionarea şi relaţiile urbane generate;
- varietatea experienţelor generate;
- calitatea traseului;
- corectitudinea structurală;
- rezolvările de detaliu ale scării, parapeţilor, închiderilor.

1sapt. Joi - 10 apr. Caiet de studiu A3 cu analiza sitului, lansare temă
2. Luni - 14 apr. Caiet de studiu A3 cu analiza structurii de lemn scheletale, scări, trasee, prezen-
tare a temei program şi schiţe de concept cu două variante de amplasare a instalaţiei
 Joi – 17apr. Predare intermediară – Eseu argumentare a temei program (min 1A4 full text, 
caracter 12), plansa A3 amplasarea instalaţiei, machetă comună 1:50 pe grupe
3. Luni – 28apr. Caiet de studiu A3 - Studii de volumetrie, traseu, detalii structură
 Joi – 1 mai. Machete de detaliu 1:20 a diferitelor elemente (scară, balustrade, spaţii) +caiet 
de studiu
4. Luni – 5 mai. Machete de detaliu 1:20 a diferitelor elemente (scară, balustrade, spaţii) +caiet 
de studiu
 Joi – 8 mai. Machete de detaliu 1:20 a diferitelor elemente (scară, balustrade, spaţii) +caiet 
de studiu
5. Luni – 12 mai. Corectură pe planşe, desene sc.1:20 planuri, secţiuni, faţade 
 Joi – 16 mai. Corectură macheta finală sc. 1:20 
6. Luni – 19 mai. PREDARE FINALA MACHETĂ ŞI PLANŞE + susţinere
 Marti – 20 mai.  Lansare proiect scurt
 Vineri – 23 mai. PREDARE PROIECT SCURT
7. Luni – 26 mai. Corectură săptămâna de refaceri
 Joi – 29 mai. Corectură săptămâna de refaceri
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PIESE         
PREDARE

1. MACHETĂ : Se va preda o machetă scara 1:50 poziţionată pe un sit comun grupei înfăţişând ma-
terialitatea pavilionului, machete de detaliu 1:20, 4 fotografii alb-negru format A5 ale machetei 
2. PLANŞE : format A1 594 X 841 mm ce vor conţine:
- plan de situaţie al ansamblului cu umbre sc. 1:200
- planul fiecărui spaţiu la sc.1:20
- 1 secţiune verticală caracteristică sc. 1:20 
- 4 desfăşurate ale faţadelor sc. 1:20 
- 1 secţiune perspectivă prin fiecare spaţiu scara 1:20
- 2 perspective interioare pentru fiecare spaţiu de la nivelul ochiului, cu studiu de lumină
- 1 perspectivă exterioară, inserţie într-o imagine fotografică
- axonometrie, scara 1:50
- detalii şi desene care arată punerea în operă a materialului din care este executat fiecare spaţiu, 
desene ce contribuie la înţelegerea soluţiei (schiţe conceptuale, diagrame de lumină în diferite mo-
mente ale zilei etc.)
Pe planşă va fi înscris în colţul din dreapta jos un cartuş cu dimensiunile ce vor fi afişate în ateliere.


