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TEMA

PLAI
In contextul festivalului Plai tema propusa va pune in situatia de a concepe un pavilion temporar cu 

functiunea de  biblioteca/ ceainarie.  Pavilionul va !   administrat pe perioada festivalului de una din 

librariile din oras. Pavilionul va !  demontat dupa terminarea festivalului.

Pavilionul biblioteca  este  un spatiu dechis, permeabil si transparent,  un spatiu de intalnire prin lectura 

in cadrul caruia cartile sunt aduse chiar de catre participanti. Astfel, in schimbul unei cani cu ceai exotic, 

participantii pot ! e sa doneze carti in scopuri caritabile, ! e sa faca schimb sau barter  de carti. 

Spatiul va !  conceput cu:

- zone de rafturi goale de diferite dimensiuni (in care participantii isi pot lasa cartile),

- zone de lectura / relaxare, 

- o zona de joaca dedicata copiilor  

- un mic pult de servire a ceaiului. (pentru ! ecare carte donata se primeste un ceai cald). 

- o scara de acces la platforma de observatie

Pavilionul va !  partial acoperit de o terasa circulabila (zona de observatie), accesibila de la cota terenului. 

Amplasarea pavilionului in parcul muzeului este la alegere. 

Materialele pavilionului sunt la alegerea studentului, ele pot !  noi sau reciclate, de constructie sau ready 

made.

Dimensiuni orientative : amprenta la sol nu mai mare de 25mp. Suprafata desfasurata maxima 40mp. 

Lucrările vor !  apreciate pornind de la următoarele criterii:

naratiunea propusa, conceptul spatial pus in scena;

rezolvarea zonelor de lectura/relaxare in relatie cu zona de servire si cu parcul;

integrarea in context, compoziţia plastică  si functionala a volumului;

coerenţa structurală a elementelor constructive;

timpii dedicati ridicarii si demontarii pavilionului,  posibilitatile  de reciclare, reutilizare a materialelor 

alese,

reversibilitatea solutiei din punct de vedere a sitului afectat;

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 doua planuri (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii) cu cote generale şi cote de nivel, 

indicatii de material – scara 1: 25 sau 1: 50;

plan de situatie cu cote generale si de nivel, umbre purtate si aruncate- scara 1:100

o  secţiune transversala  – scara 1: 25 sau 1: 50;

o sectiune longitudinala scara 1:25 sau 1:50

toate fatadele reprezentate cu umbre aruncate si elemente de anturaj– scara 1: 25 sau 1: 50;

o perspectiva interioara la nivelul ochiului;

o perspectiva exterioara la nivelul ochiului;

o axonometrie a pavilionului scara 1:25 sau 1:50;

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 joi, 10 sept ora 12. 

Predarea planşelor fără semnătură şi ştampilă nu este posibilă.

Predare vineri 11 sept ora 19 in sala Expo.
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