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TEMA

CASĂ PENTRU THOMAS ȘI OSCAR
În contextul reamenajarii malurilor canalului Bega, tema propusă vă pune în situația rezolvării arhitec-
turale a unei locuinte plutitoare destinate unui artist vizual pe nume THOMAS. 
Se cere astfel realizarea unei intervenții de arhitectură plutitoare în albia canalului Bega (pro% lul acestuia
va este cunoscut de la tema anterioară)

Locuința lui Thomas  este descrisă de următoarele funcțiuni:
Spațiu de noapte (dormitor cu pat matrimonial)  cu grup sanitar uscat (toaletă vidanjabila) (între 10 și 
15mp),
O bucătărie minimală cu un loc de luat masa pentru patru persoane.(între 8 si 15 mp),
Un spațiu de depozitare (3mp),
Un spațiu de zi/ ATELIER/ spațiu de expoziție. (max. 25mp),
O terasă exterioară de tip sundeck ce poate %  folosită pentru diferite evenimente. (max. 30mp)
O mică grădină de legume și plante aromatice, 
Căsuța unui cățel Jack Russel Terrier pe nume Oscar,
un catarg,
o velă,
....toate plutitoare
Materialele acestei locuințe sunt la alegerea studentului, ele pot %  noi sau reciclate, de construcție sau 
ready made.
Dimensiuni orientative : nu mai lat de 5m, nu mai lung de 15m, nu mai înalt de 4 m peste cota apei. 
POZIȚIONARE PE SIT 
Locuința propusă va putea ocupa orice poziție (la alegerea studentului), cât timp respectă pro% lul 
canalului. Platforma de îmbarcare ajunge pe zona de terasă a locuintei la +1.00 față de cota luciului de 
apă. În acest sens stația va negocia printr-o scara/ rampă de acces diferentele de nivel existente între alei 
și cota de îmbarcare.  
Accesul se face de la nivelul aleilor existente pe sit.
 
Lucrările vor %  apreciate pornind de la următoarele criterii:
- narațiunea propusa, povestea lui Thomas și a lui Oscar transpusă de voi în spatiu si arhitectură;
- casa trebuie sa plutescă într-un fel sau altul... rezolvarea acestei probleme este un criteriu;
- integrarea în context şi compoziţia plastică și funcțională a volumului și a spațiilor interioare;
- coerenţa structurală a elementelor constructive;
- capacitatea de a lucra cu apa;
- prezentarea soluţiei, acurateţea, lizibilitatea şi sugestivitatea planşei.
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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:

- unul sau două planuri (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii) cu cote generale şi cote de nivel, 
indicații de material – scara 1: 25 sau 1: 50;
- plan de situație cu cote generale și de nivel, umbre purtate și aruncate- scara 1:100
- o  secţiune transversala ce va evidenția relația spatiilor cu luciul de apa și malul, și sistemele lui struc-
turale de plutire, prindere și ancorare – scara 1: 25 sau 1: 50;
- o secțiune longitudinala prin spații scara 1:25 sau 1:50
- toate fațadele reprezentate cu umbre aruncate și elemente de anturaj– scara 1: 25 sau 1: 50;
- o perspectivă interioară la nivelul ochiului, vazută din spațiu înspre Bega;
- doua perspective exterioare, una de pe aleea de acces, una de pe platforma unui vaporetto ce se depla-
seaza in paralel cu locuinta;
- 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 luni, 25 mai ora 10.
 
Predarea planșelor va %  marți 26 mai ora 19.00 in Sala Expo.
Predarea planşelor fără semnătură şi ştampilă nu este posibilă.
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