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TEMA

O SCENĂ PENTRU MICUL PRINŢ
În 2021, an în care speram că va veți încheia studiile, Timişoara îşi va asuma pe deplin rolul de capitală 
europeană a culturii. Bid-book-ul ce a adus acest onorant titlu pentru oraşul nostru a pus un accent deosebit 
pe valentele culturale ale spaţiilor adiacente Begăi. În acest context vă propunem imaginarea unei posibile 
scenogra' i de spectacol ce se va folosi de calităţile spaţiale, formale dar şi de ambianţa unui loc cu atenţie 
ales de-alungul peisajului Begăi. Scenogra' a în aer liber pe care va trebui să v-o imaginaţi va surprinde în 
limbaj arhitectural  povestea micului prinţ, imaginat de Antoine de Saint-Exupéry.

Se cer următoarele spaţii: 
O scenă de maxim 40 mp. Spaţii destinate unui public cuprins între 60 şi 70 de persoane. 
Forma şi complexitatea scenei precum şi relaţia acesteia cu spaţiile destinate publicului rămân la lati-
tudinea voastră şi depind de viziunea regizorală pe care v-o imaginaţi. Scena şi gradenele pot asuma 
relaţii de tip spaţiu în spaţiu, spaţii adiacente, spaţii întrepătrunse şi chiar spaţii unite printr-un al treilea 
spaţiu. Scena nu este un plan plat cât un plan generator cu care se lucrează pentru a de& ni spaţii şi lo-
curi. Ea poate &  completată de zone de fundal, de închideri laterale, de zone parţial acoperite, atât timp 
cât ele servesc viziunii regizorale.
Scenogra& a va surprinde prin arhitectura ei ideea generală a povestirii dar va &  su& cient de ' exibilă 
încât să răspundă necesitaţilor speci& ce diverselor momente /tablouri ale naraţiunii. În acest sens se vor 
căuta soluţii care să mizeze pe ' exibilitate spaţială, pe calitatea de mecanism interşanjabil a întregului, 
pe treceri de la o condiţie spaţial/ ambientală la alta. Proiectul vostru va înfăţişa minim două momente 
diferite ale povestirii, momente ce vor &  explicate prin reproducerea pe plansă a textului aferent.

“Perfecţiunea este obţinută nu atunci când nu mai avem ce să adăugăm ci atunci când nu mai avem ce 
să eliminăm.”
Antoine de Saint-Exupéry.

Atenţie la acest sfat al autorului. Soluţia voastră va urmări logica şi stilistica minimalista a povestirii. Tipul 
de spectacol pe care vi-l imaginaţi va &  de& nitoriu pentru locul pe care îl veţi alege, relaţia scenei cu 
publicul, tipul de spectacol (cu actori, marionete, muzica şi mişcare scenică etc), timpul de desfăşurare. 
Arhitectura scenei, ambianta generală creata sunt aspectele cele mai importante ale proiectului vostru. 
Arhitectura va spune la rândul ei povestea micului prinţ.
Materialele scenogra& ei sunt usoare (lemn, & re și panza), însa se pot folosi și elemente găsite pe sit.
Intervenţia trebuie să & e reversibilă. Montajul scenei nu ar trebui să dureze mai mult de două zile, la fel 
demontatul ei. 

POZIȚIONARE PE SIT 
Scenogra& a propusă va putea ocupa orice sit (la alegerea studentului), atât timp cât respectă pro& lul 
canalului. Se va lucra în mod obligatoriu cu pro% lul malului! 
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Lucrările vor &  apreciate pornind de la următoarele criterii:
- logica funcţională a spaţiului scenic si relatia cu gradenele;
- expresivitatea scenogra& ei propuse dar si a gradenelor;
- integrarea în context, compoziţia plastică în relaţie cu peisajul şi ambianţa generală creată;
- coerenţa structurală a elementelor constructive;
- capacitatea de a lucra cu apa si cu terenul;
- 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:

- două planuri (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii scenei) pentru două momente distincte din 
piesă, 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
- două   secţiuni transversale, pentru două momente distincte din piesă, ce vor evidenția relația spatiilor 
cu luciul de apă și malul, și eventual sistemele lui structurale de plutire, prindere și ancorare – scara 1: 25 
sau 1: 50;
- o secțiune longitudinală 1:25 sau 1:50
- toate fațadele (vederile) spaţiului scenic  cu umbre aruncate și elemente de anturaj – scara 1: 25 sau 1: 
50;
- o perspectivă  la nivelul ochiului, văzută de un spectator a' at în gradene;
- o perspectivă exterioară, de pe aleea de acces (inserție foto);
- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)
- text de explicare a conceputului (între 300 și 500 de cuvinte)
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, 29 mai ora 12.
 
Predarea planșelor va &  marți 30 mai ora 19.00 în Sala Expo.
Predarea planşelor fără semnătură şi ştampilă nu este posibilă.
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