
TEMA PROIECT SCURT – PARAZIT  PENTRU TAM TAM

In contextul penuriei de spatii reziduale din orasul Timisoara, proiectul propus va pune in situatia rezolvarii 
arhitecturale a unui spatiu alternativ intr-unul reactivat, rezultat in timp al unor succesive interventii umane 
voluntare.  

Se cere astfel realizarea unei interventii de arhitectură, pe verticala, de tip parazit – locuinta-atelier pentru un artist. 
Obiectul de arhitectura generat va functiona ca rezidenta temporara si se va adresa artistilor plastici care isi doresc 
acest lucru. In acest sens, structura propusa va functiona ca adapost pe timp de noapte dar va ingloba si spatii/locuri 
vizibile si vizitabile din restul spatiului . Pentru ca spatiul nou propus sa poata � vizitat/ utilizat va trebui sa generati o 
structura de circulatie pe verticala.

Poziţionarea spatiului se va face în limitele spatiului central/multifunctinal al ansamblului TAM TAM. Descrierea 
conceptului TAM TAM o veti gasi in anexa. Se va acorda o atenţie deosebită imaginii in context a interventiei propuse, 
precum si a elementelor circulatiei verticale, locul ocupat de ele si functionalitatea spatiului ramas, agrementat cu 
noua interventie. Fatada nou propusa- interfata artistului cu spatiul- va de�ni prin transparenta /opacitatea ei relatiile 
de vizibilitate interior - exterior. In acest sens puteti specula modalitatile de a opaciza, �ltra spatiul interventiei prin 
planul fatadei. Atat fatada cat si structura circulatiilor verticale interioare vor de�ni astfel discursul arhitectural, spatial 
si estetic al interventiei.

Accesul se face de la nivelul pardoselii spatiului. Obiectul arhitectural rezultat va trebui să contina o platformă pentru 
dormit, o platforma pentru lucru, o scara de acces pentru public/rezident la aceste platforme. Nu veti avea limite in 
ceea ce priveste suprafetele, existand posibilitatea de parazita spatiul dupa nevoi, fara insa a perturba buna function-
are a sa. Veti acorda propunerea dupa nevoile de circulatie din spatiu, iluminat natural/arti�cial, acustica.  Spatiul 

continator al interventiei va ramane un spatiu al comuitatii, loc de intalnire si de primire a vizitatorilor.
Nu se impun cote obligatorii sau dimensiuni minime. Spatiiile se vor dimensiona conform normarilor.

Propunerea nu poate depasi limita �zica a spatiului. Se va avea în vedere rezolvarea balustradelor (parapeţilor) pe 
întregul traseu. Materialul obligatoriu este lemnul si produse obtinute din el, cu observatiile ca solutia structurala 
trebuie sa descarce eforturile pe planseu, poate � ancorata de pereti sau tavan si chiar atasata de acestia. Dimension-
area elementelor se va face dupa necesitatile de functionare la incarcari ale structurii. Detaliile de imbinare pot folosi 
piese metalice, cabluri metalice pentru suspendari sau sfoara pentru detalii nestructurale. Elementele usoare, nestruc-
turale pot � insa prinse, sprijinite sau ancorate in peretii laterali. Se pot folosi inchideri de panza sau alte materiale 
usoare asemanatoare.

Se pot considera strategii ulterioare de dezvoltare a proiectului, etapizari, extinderi ulterioare prin golurile de 
sticla/acces.  In spatiu exista o platforma suspendata care poate � integrata in propunere sau considerata inexistenta.

Materialitatea si detaliile speci�ce vor � indicate pe planşă.

Lucrările vor � apreciate pornind de la următoarele criterii:
- integrarea in context şi compoziţia plastică a fatadei si a spatiilor interioare;
- coerenţa structurală a elementelor constructive;
- capacitatea de a lucra cu lumina şi texturile cu care va � “îmbrăcat” (sau nu) obiectul;
- atmosfera spatiului/ �exibilitatea lui tehnica;
- tratarea platformelor;
- prezentarea soluţiei, acurateţea, lizibilitatea şi sugestivitatea planşei.

Prezentare: Se va preda o singură planşă de format A1 (841 x 594 mm), cu cartuş de identi�care în colţul din dreapta 
jos, ce va conţine următoarele piese obligatorii:

-  plan la nivelul platformei de dormit (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii platformei) cu cote generale şi 
cote de nivel scara 1: 25 sau 1: 50;
- plan la nivelul platformei de lucru(secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii platformei) cu cote generale şi cote 
de nivel scara 1: 25 sau 1: 50;
- plan la nivelul accesului (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii zonei) cu cote generale şi cote de nivel – scara 
1: 25 sau 1: 50;
- doua  secţiuni transversale prin scara platformei cu indicarea cotelor de nivel – scara 1: 25 sau 1: 50;
- fatade reprezentate cu umbre aruncate; se vor desena stanga - scara 1: 25 sau 1: 50;
- doua  perspective interioare la nivelul ochiului;
- o perspectiva din spatiul multfunctional in care se va prezenta insertia in contextul spatiului
- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)

Pe planşă va � înscris un cartuş pătrat cu latura de 6 cm lipit de colţul din dreapta jos.
Planşele vor � semnate şi ştampilate, caşerate pe planşete marţi, 20 mai. Predarea planşelor fără semnătură şi 
ştampilă nu este posibilă.

Predare: vineri, 23 mai 2014 ora 19:00 etajul 5 atelier.
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ANEXA de la bene�ciar

Cuvinte cheie:

spatii parazit: tranzitorii, exploatarea spatiului in cea mai mare masura, relatie fortata cu cladirea gazda
simbioza: adaptabilitate, completarea cladirii gazda

scop:
crearea unor micro spatii de dormit pentru artisti in rezidenta, evenimente cu sleepover, folosind cat mai multe materiale reciclabile.

Nota: micro spatiile se doresc suspendate sau pliabile, pentru a nu pierde din suprafata folosibila.

Link: http://www.clickclackgorilla.com/2012/07/05/humble-homes-
simple-shacks-cozy-cottages-ramshackle-retreats-funky-forts-by-derek-deek-diedricksen/
https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7cK_tHUw&feature=em-subs_digest-vrecs
 
Descriere bene�ciar:
Asociatai 24/7 house 360 – Spatiul TamTam Timisoara.Tamtam are ca scop crearea unui spaţiu autosustenabil prin reconversia unui procent din 
acesta în studiouri orientate spre muncă cu rezultat �nal sau doar ca experienţă. Aceste studiouri sunt oferite în schimbul unor donaţii lunare pentru 
a susţine �nanciar o gamă largă de activităţi şi proiecte care se pot desfăşura în cadrul întregului spaţiu.
 
TamTam este un spațiu deschis atât teoreticienilor cât și practicienilor din cele mai diferite domenii (apicultură, arta vizuală, bucătărie, literatură, 
muzică, design, new media, internet, artă performativă, arhitectură, tipo, multimedia, bodyart, IT, alchimie, sport, meditaţie, magie, tâmplărie, 
inventică, inginerie, activism, arte marţiale, �loso�e, arte tradiţionale, gaming, experiment, ş.a.) care îşi caută propriile condiţii de lucru.
 
Este un spaţiu comun, autogestionat, organizat pe principii egalitare, non-ierarhice care caută să determine condițiile de muncă și producție de 
cunoaștere actuală. Spaţiul funcţionează ca platformă deschisă, servind tuturor celor ce doresc să-și extindă posibilitaţile și aria de interes pentru 
propria practică, producând cunoaştere într-o formă de critică constructivă şi practică discursivă.
 
Tamtam este un spațiu care nu este nici institut nici instituție, ci un spațiu care poate � casă, laborator și atelier în același timp, oferind condițiile 
minime de viață (căldură, baie, lumină, internet). Este un spațiu care nu vrea sa răspundă la presiunile economiei de piață și privatizării gândirii, 
impusă de industriile creative, recunoscând rolul muncii imateriale. Este în primul rând un loc şi o localizare a unor activităţi, preocupări şi iniţiative 
care altfel vor exista continuu dispersate si izolate la nivelul oraşului Timişoara.
 
 
Locaţia este împarţită in trei nivele, o curte si terasă, care însumează aproximativ 600 metri pătraţi, unde următoarele spaţii si proiecte au fost 
de�nitivate sau sunt încă în lucru:
 
• Curte (cu pavilion)
• Cameră multifuncţională
• Bibliotecă dead media (carti, vinyluri, casete VHS...)
• Studiouri
• Bucătărie
• Gradină înverzită pe acoperişul clădirii
• Galerie “Consignaţie”
• Hub de lucru (netwoking)
• Atelier de biciclete “bike and kitchen”
• Stup de albine
• Spaţii parazit
• Atelier deschis (coworkig)
• Radio online
• Revistă anuală “DOSAR”
• Casa de producţie “Carbon Based Production”
• Spaţiu deschis 24/ 24
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