
CASĂ CU GRADINĂ

Tema pe care v-o propunem pentru prima parte a semestrului vă pune întrucâtva în faţa unui paradox; veţi %  
deopotrivă arhitecţi dar şi proprii voştri clienţi. Relevându-vă propriul spaţiu i-aţi înţeles dimensiunile, forma, 
relaţiile cu lumea exterioară, calităţile ambientale. Observaţia noastră este retorică bineînţeles. De cele mai multe 
ori locuim în spaţii mici, lipsite de expresie formală sau plastică, cu relaţii sărăcăcioase prea puţin studiate. Misi-
unea arhitectului este tocmai aceea de a crea spaţii funcţionale de calitate, de a negocia forme armonioase faţă 
de un context dat. În acest semestru ne vom concentra atenţia pe modul în care generăm spaţiul şi pe felul în care 
controlăm calităţile lui: funcţionale, formale, plastice, poetice. 

Vom face acest exerciţiu punându-vă în situaţia de va genera propriul spaţiu. Acesta trebuie, bineînțeles, să vă 
reprezinte. Am văzut că arhitectura este de% nită de formă (atunci când este citită din exterior) şi de spaţiu (atunci 
când este parcursa din interior). Personalităţile noastre sunt la rândul lor de% nite de această dualitate: avem o 
persoană publică nu de puţine ori formală, de% nită prin diverse moduri de exteriorizare şi o persoană lăuntrică, 
interiorizată, privată. Proiectul pe care vi-l propunem va trebui să surprindă această relaţie interior şi exterior, între 
spaţiu personal şi spaţiu public, între introspecţie şi proiecţie. Limbajul pe care îl veţi folosi pentru a spune cine 
sunteţi va %  însă cel al arhitecturii. Veţi folosi tot ce aţi învăţat până în acest moment la cursul de Teorie dar şi în 
cadrul atelierului. Pe parcursul semestrului vom introduce noţiuni noi.

Dacă în primul semestru ne-au interesat relaţiile complexe ce apar între ţesut şi obiect dar şi ideea relaţionării 
între vecini, de această dată veţi opera spaţiul printr-un efort individual. Fiecare dintre voi va primi un sit de formă 
pătrată de 14mx14m. Accesul se face de pe latura nordică. Modul de ocupare al sitului este la latitudinea voastră 
atât timp cât nu depăşiţi un procent de ocupare de 50% din suprafaţa terenului. Casa poate %  îngropată, pusă 
la cota terenului, pusă deasupra lui, poate %  verticală sau orizontală, perimetrală sau centralizată, răs% rată sau 
concentrată pe o anumită zonă. Indiferent de modul de aşezare casele propuse vor %  alcătuite din trei spaţii majore: 
un spaţiu diurn, un spaţiu nocturn și o grădină. Grădina este tema casei voastre, celelalte două spaţii raportându-se 
la ea. Spaţiile funcţionale pot %  mobilate cu mobilier % x, născut din logica proiectului. În cadrul spaţiilor va trebui să 
generaţi locuri cu funcţii distincte. Natura acestora rămâne la alegerea voastră.
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TEMA  2 

Tema:



SPAŢIUL: 
Am studiat în primul semestru trei posibile rezolvări spaţiale: SPAŢIU STRUCTURĂ, SPAŢIU de tip RAUMPLAN, 
SPAŢIU de tip PLAN LIBER. Fiecare din cele două spaţii pe care urmează să le produceţi va trebui să aibe la alege 
două din aceste trei posibilităţi. În acest sens veţi rezolva un contrast spaţial între zona de zi şi zona de noapte 
folosindu-vă de calităţile spaţiale pe care aceste tipuri de rezolvări le presupun.

ORGANIZĂRI ale SPAŢIULUI: 
Am văzut că spaţiile pot *  organizate în mai multe moduri. Ele pot *  adiacente, de tip spaţiu în spaţiu, 
întrepătrunse, unite printr-un al treilea spaţiu.  Va trebui să aveţi o alegere conştientă în acest sens pe care o veţi 
justi* ca în raport cu tipurile de soluţii spaţiale alese de mai sus.

ORGANIZĂRI COMPOZIŢIONALE: 
Am observat că din punct de vedere al organizărilor formale putem genera compoziţii centralizate, liniare, radiale, 
aglomerate sau dispuse în trama. Alegerea unui mod de organizare coerent faţă de forma sitului reprezintă una din 
temele esenţiale ale acestui exerciţiu. Organizarea sitului vă va clari* ca traseele de la public la privat.

MIŞCARE: Tema mişcării este esenţială. Am văzut deja la cursul de Teorie că există mai multe moduri de a ne apropia de 
o casă, că avem un parcurs dar şi un moment al penetrării printr-un aparat de intrare. Odată pătrunşi în zona privată a 
casei putem %  ghidaţi prin spaţii conform unei regii atent studiate. Cum circulam, cât de repede ne mişcăm, pe unde şi ce 
vedem, toate acest teme sunt sub controlul deplin al arhitectului scenograf/ regizor. 

LIMITE: 
Am văzut şi urmează să studiem mai departe modul în care operăm cu limitele: % e că vorbim de suprafeţe verticale, 
orizontale de călcare sau orizontale de-de asupra capului. Limitele vor vorbi prin calităţile lor despre natura relaţiei 
dintre exterior şi interior. Ele vor opera cu transparenta cu dar şi cu lumina naturală. Limitele vor pune în scena materia şi 
spaţiul conţinut.

STRUCTURA/ MATERIAL
Materialitatea proiectului va %  strănas legată de sistemul structural ales. Am văzut deja că spaţiul poate %  exprimat prin 
structura sau prin închideri. Nu neglijaţi acesta relaţie. Nu în ultimul rând materialul are şi o funcţie plastică. Materialele 
alese surprind corporalitatea spaţiului vostru, însă în mod poetic ele vor vorbi şi despre voi. Ele pot %  grele sau uşoare, 
solide sau fragile, opace sau transparente, rugoase sau % nisate, bogate sau sărace,  Se vor putea folosi doar două materi-
ale din care unul va %  dominant ca şi prezenţa plastică. 

EXTERIORUL:
Exteriorul va surprinde la rândul lui relaţia între public său privat. În cazul casei voastre gradina exterioară devine o 
temă. Poziţia ei este însă depinde de toate cele de mai sus. Nu uitaţi, în efect % nal gradina este spaţiul principal al casei. 
Ea trebuie să participe la logica casei. Grădina vă va pune în situaţia de lucra cu materiale non arhitecturale. Dacă 
vreţi ea este singurul material pe cu toţi îl veţi avea în comun. Chiar şi aşa natura grădinii, tipul de plante, de% niţia ei 
peisageră vă aparţin. 

În sprijinul exerciţiului va trebui să urmăriţi cursul de Teorie a Arhitecturii dar şi temele de compoziţie cu doi centri, 
două direcţii şi trame spaţiale pe care le veţi face la Studiul Formei. În % nalul semestrului vom discuta despre estetica 
reprezentării şi ne vom concentra atenţia timp de două săptămâni atât în cadrul cursului de TA cât şi în atelier pe 
importanţa calităţii expresive a desenului arhitectural. 
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Obiective:
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Criterii de
evaluare:

Predare:

Calendar: S1 (26 feb- 1 mar) STUDIU PE CONCEPT –  Caiet de studiu
S2 (5 feb- 8 feb) STUDIU PE CONCEPT – Caiet de studiu şi trei machete de studiu scara 1:100. Se vor evidenţia 
organizările spaţial/formale în relaţie cu situl şi tipurile de spaţii propuse,
S3 (12feb -15 feb) STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu, machetă de studiu
Se studiază traseele pe sit şi limitele  spaţiului,
S4 (19feb -23 feb) STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu, machetă de studiu
Se studiază exteriorul şi relaţia cu cu limitele spațiului - lumina naturală, transparența, relaţii vizuale controlate.
S5 (26feb -29 feb) STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu, machetă de studiu
Se lucrează pe machetă, discuţii pe sistemul structural, detalii.
S6 (2 apr -5 apr) STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu, machetă de studiu
Se lucrează pe machetă PREDARE

VACANŢĂ

S7 şi S8. Susţinere de proiect şi analiză. Temele urmează să % e anunţate după vacanţă. 
S9 şi S10. Estetica reprezentării. Desen tehnic, desen de randare, paginație și stilistică. 
S11 și S12 PROIECT SCURT + excursie de studiu

5 aprilie: 
Se va preda un caiet de studiu A3 format landscape. Fiecare temă săptămânală de studiu va & surprinsă prin desene şi 
diagrame pe cel puţin două coli A3. Caietul de studiu va avea un concept gra% c unitar.
MACHETA 1:25 incluzând situl.

Compoziţia plastică  si functionala a volumului si a spatiilor interioare, relatia cu situl;
Coerenţa structurală a elementelor constructive vs. expresia plastica a structurii;
Capacitatea de a lucra cu terenul prin procedeele aditiei/ excavatiei;
Rezolvarea traseelor;
Rezolvarea functiunilor;

Prezentarea soluţiei, acurateţea și sugestivitatea machetei;
Calitatea şi claritatea temelor spatiale alese;
Discursul de prezentare şi referinţele folosite.

Exerciţiul are o pondere de 70% din nota * nală pe semestru. 
Predarea fară penalizări este condiţionată de efectuarea a minim şapte corecturi din cele zece posibile. Studenţii 
restanţieri neînmatriculaţi in anul 1 vor efectua un minim de trei corecturi pe soluția predată. Ne-predarea sau 
starea foarte proastă a materialului (ex. execuție proastă a caietului) va *  sancționată prin depunctare cu 1 punct 
de la nota * nală.  
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