
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ si URBANISM 
TIMIȘOARA
Anul I

ATELIERUL DE PROIECTARE
Semestrul 2
2015-2015

Colectivul de profesori al anului 1:
Cristian Blidariu, Mirel Drăgan, Vladimir Obradovici, Marius 
Găman, Diana Giurea, Andreea Simici, Oana Grecea, AnaMaria Ghinita
arhitectura1tm@gmail.com
arhitectura1tm.wordpress.com
www.facebook.com/ArhitecturaI

www.arh.upt.ro
Traian Lalescu 2/A 300223 Timișoara România
+40 0256 404 021

1/1

Tema:

Criterii de
evaluare:

Predare:

PROIECT 
SCURT

  

Timpul petrecut în facultate trebuie folosit la maximum; la fel și spațiul. 
În momentul de față, care este spațiul aferent unui student în facultate, cu care acesta se poate identi�ca? Spațiul din 
jurul planșetei? Locul din am�teatru? O porțiune din zona de stat de pe coridor? 1/50 din spațiul de primire din fața 
facultății? Relațiile pe care le stabilim cu un spațiu, felul în care îl percepem și îl utilizăm sunt în strânsă legătură cu 
mobilarea sa. În plus, la nivel de individ, �ecare dintre noi își asumă un spațiu prin popularea cu elemente proprii 
personalității sale, acțiune care generează o interfață și o delimitare față de colectiv.

Astfel, vă propunem să realizați un obiect �exibil de mobilier, o structură bazică care să vă reprezinte în spațiul în 
care activați și care să se înscrie în dimensiunile maxime de 2x2x3m. 
Aceasta va � situată în facultate, va putea � mutată în mai multe locații din cadrul acesteia (deci trebuie să încapă 
sub grinzile din ateliere) și va cuprinde la nivel minimal următoarele funcțiuni: loc pentru dormit, zonă de lucru 
tip planșetă/birou, zone depozitare, zonă vestiar. 
Soluția imaginată trebuie să incorporeze atât cerințele funcționale de mai sus, cât și nevoia de reprezentare a 
individului în cadrul unei comunități. Relația pe care acest spațiu în spațiu mobil o are cu spațiul-cadru este 
foarte importantă, atât la nivel �zic, de accesibilitate, cât și la nivel vizual. Datorită caracterului său �exibil, acesta 
poate avea rol de partiție, de limită, generând zone funcționale în raport cu spațiul suport, sau poate participa la 
mobilarea unui spatiu existent, însă trebuie să se poată închide complet, astfel încât să poată oferi intimitate 
utilizatorului său.
În consecință, el poate deveni un bun colectiv, care să poată oferi în același timp intimitate unui singur sau mai 
multor indivizi.

Acesta va putea � realizat dintr-o asociere de maximum 2 materiale, care vor � folosite cu claritate, astfel încât să 
genereze imagini, senzații și atmosfere ce susțin conceptul ales. Materialitatea, precum și detaliile speci�ce vor � 
indicate pe planşă. 
Ținând cont de scara proiectului, se va acorda o atenție suplimentară detaliilor care compun imaginea (atât 
interioară, cât și exterioară).

Lucrările vor � apreciate pornind de la următoarele criterii:
* conceptul, compoziţia plastică a faţadei şi a spaţiilor interioare;
* materializarea caracterului �exibil, transformativ și de�nirea clară a rolurilor acestui obiect;
* de�nirea și gestionarea relației individ/colectiv;
* coerenţa structurală a elementelor constructive;
* capacitatea de a lucra cu lumina şi texturile, dialogul dintre materiale;
* atmosfera spaţiului/ �exibilitatea lui tehnică (uşurinţa cu care se adaptează in diverse poziții);
* soluția tehnică pentru mobilitate și integrarea ei in concept;
* 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: 
* planuri ale tuturor nivelurilor propuse cu cote generale şi cote de nivel – scara 1: 25 sau 1: 50;
* secţiune transversală cu indicarea cotelor de nivel – scara 1: 25 sau 1: 50;
* secţiune longitudinală cu indicarea cotelor de nivel – scara 1: 25 sau 1: 50;
* faţade, cu indicarea materialitatii – scara 1: 25 sau 1: 50;
* două perspective interioare la nivelul ochiului și o perspectivă din exteriorul obiectului;
* alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii, posibilitati de pozitionare etc.)
Toate piesele se vor desena in raport cu un context, o posibilitate de amplasare la alegere.

Pe planşă va � înscris un cartuş pătrat cu latura de 6 cm lipit de colţul din dreapta jos, în care vă veţi trece numele, data, anul 
curent 2015-2016, şi anul de studii de care aparţineţi. Planşele vor � semnate şi ştampilate, caşerate pe planşete miercuri, 7 
septembrie 2016, ora 9:00. Predarea planşelor fără semnătură şi ştampilă nu este posibilă. 
Predare: joi, 8 septembrie 2016, ora 18:00 etajul 5 atelier.


