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TEMA

Se dau patru prieteni:
Otto - cultivă plante aromatice (rucola, rozmarin, busuioc, valeriană, lămâiţa, dar şi fructe din care face cidru 
şi oţet balsamic).  Când nu îngrijeşte plantele, Otto colecţionează insecte şi & uturi. Otto ascultă neo-folk. Are 
un Jack Rusell Terrier pe nume Oscar, pe care îl adoră, deşi îi cam sapă grădina.
Sasha - este pasionat de slow food şi fusion food.  Fiind un veritabil globetrotter a învăţat şi strâns reţete cam 
de peste tot din lume, dar este îndrăgostit de deşert şi de Tinariwen. 
Mara – când nu e la jobul corporatist este o artistă a pâinii de casă cu maia. Mara e obsedată de design, 
iubeşte sushi-ul, pe Yoshiko Sai şi Maria Takeuchi şi cam tot ce e japonez în general.
Iulian - este freelancer, dar creşte şi animale la ferma parinților; când nu afuma pastramă, face cel mai bun 
parmezan cu chimion din Banat. Iulian o iubeşte în secret pe Mara. În rest fumeaza Viceroy si ascultă Mac 
deMarco.

În + ecare an, cu ocazia festivalului Plai, Otto, Sasha, Mara şi Iulian se întâlnesc într-un proiect de fusion cook-
ing şi slow food. Pentru asta, au nevoie de un spaţiu în care să se întâlnească timp de patru zile, atât între 
ei, cât şi cu prietenii lor. Mâncarea bună este liantul lor. Tot în + ecare an cei patru lansează un concurs de 
arhitectură pentru acest pavilion, printr-un anunț care sună cam aşa:

Bună! Noi suntem (MISO) Mara, Iulian, Sasha si Otto. Ne dorim un spaţiu al întâlnirii prin mâncare, în care 
să putem găti toţi patru dar în care să ne şi expunem produsele (plante, fructe, brânzeturi ' ne). Pavi-
lionul nostru trebuie să ' e un magnet care să atragă oamenii prin simţuri, prin mirosuri, prin dorinţa de a 
atinge şi a gusta. Nu în ultimul rând, el trebuie să susţină  o temă spaţială a întâlnirii. Un spaţiu deschis şi 
prietenos, * exibil, dar şi expresiv, un spaţiu din care să observi şi în care să poţi '  observat. Marei îi place 
designul şi va '  extrem de atentă la detalii şi materialităţi. Otto şi Iulian sunt obsedaţi de funcţionalitate 
şi e' cientizare. Sasha face atmosferă, el este maestrul nostru de ceremonii. Tot el pune şi muzica. Vrem 
ca oamenii să poată sta în pavilion şi în jurul lui. Vrem ca actul gătirii să ' e un performance. Spaţiul pe 
care îl avem este limitat la 30mp. Intervenţia trebuie să ' e reversibila, soluţia scheletală. Materialele 
trebuie să le refolosim și anul viitor.  
 
Amplasarea pavilionului în parcul muzeului este la alegere. 

Lucrările vor '  apreciate pornind de la următoarele criterii:

- narațiunea propusă, conceptul spațial pus în scenă;

- rezolvarea zonelor funcționale ale pavilionului;

- integrarea în context, compoziţia plastică  și funcțională a volumului;

- coerenţa structurală a elementelor constructive;

- reversibilitatea soluției din punct de vedere al 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;

- doua perspective exterioare;

- 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, 07 sept ora 9. 

Predarea planșelor va '  vineri 8. septembrie ora 19.00 în Sala Expo.

Predarea planşelor fără semnătură şi ştampilă nu este posibilă.
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