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TEMA 5

Tema:

 Până în acest moment aţi operat pe marginea propriului spaţiu pe care l-aţi augmentat prin lumina, textura şi formă 
cu locuri personalizate. Tema pe care v-o propunem în continuare pe finalul semestrului are menirea de a continua 
exerciţiul realizat până în acest moment însă de-a-lungul unor coordonate discursive şi operaţionale noi. 

Premisa este următoarea: pornind de la volumul generat în acest moment va trebui să realizaţi o adiţie spaţială 
cu funcţiunea de belvedere/ terasa de observaţie. Noua adiţie va fi realizată integral pe sistem scheletal din el-
emente liniare şi planare. Volumul propus se va ataşa de existent generând intre masiv şi scheletal o compoziţie 
unitară şi echilibrată. Adiţia poate modifica volumul existent în proporţie de 25 la sută, pentru a realiza accese şi 
treceri din interior spre exterior. Platforma finală a terasei belvedere va fi poziţionată la cota de minim +3.00 faţă 
de capacul volumului existent. Pentru a realiza accesul la platforma superioară va trebui să realizaţi un traseu 
vertical definit prin scări sau rampe. Traseul şi mişcarea în spaţiu devin astfel componente esenţiale soluţiei de 
arhitectură.
Noul volum va fi definit prin elemente scheletale din lemn. Pentru a înţelege misiunea pe care o ai va trebui 
să studiati statica şi estetica structurilor din lemn, să observati modul în care structura poate descrie expresia 
arhitecturală.  

Scop: Obiectivul acestui exerciţiu îl constituie dezvoltarea capacităţii studentului de a stabili relaţii directe între 
interior şi exterior, de a sesiza multiplele secvenţe perceptive ale spaţiului generat cu ajutorul traseului şi al 
mişcării, de a înţelege importanţa elementelor de limită, ce pot defini toate aceste calităţi. 

Crearea unei spaţialităţi cursive şi coerente
Capacitatea de interpretare şi de generare într-un spaţiu a unei expresii clare
Înţelegerea relaţiei spaţiu interior – spaţiu exterior
Calitatea traseului propus
Relaţia volumetrică şi formală intre masiv şi scheletal
Relaţia spaţiu/ material 
Prezentarea planşelor, lizibilitatea şi expresivitatea lor

Mod de lucru: Se va lucra pe machete de studiu scara 1:1 şi desene de studiu (planimetrii/ secţiuni/ faţade). 

JOI, 7 Ianuarie 2015, ora 16:00

Se va preda o machetă scara 1:25 executată dintr-unul, maxim două materiale (al doilea material este ajutător, de 
susţinere), cu o secţiune caracteristică (astfel încât să se poată înţelege spaţiul interior) şi doua planşe 594 X 840 mm 
ce vor conţine:
secţiune orizontală (plan la nivelul terasei) scara 1:50
4 vederi sc. 1:5
2 secţiuni verticale (cel puţin una perspectivă) sc. 1:50
1 perspectiva la nivelul ochiului din interiorul noului spaţiu
Caiet de studiu aferent intregului semestru. Nota caietului de studiu reprezinta nota la activitatea pe parcurs.
Pe planşă va fi înscris în colţul din dreapta jos un cartuş cu dimensiunile ce vor fi afişate în ateliere.
Nepromovarea acestui exerciţiu duce la nepromovarea semestrului. 

Exercitiul are o pondere de 40% din nota finala a semestrului.
Lansare tema: joi, 03 decembrie 2015
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