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TEMA

LUMINILE NORDULUI

Islanda mai poartă și denumirea de “Țara focului și a gheții”, datorită diversității formelor de relief prezente pe 
teritoriul său: de la vulcani activi până la ghețari permanenți de dimensiuni uriașe. Este și unul dintre locurile 
în care se poate observa Aurora Boreală sau luminile nordului.
Topogra' a diversă include forme contrastante de relief precum munți vulcanici, platouri nisipoase sau din 
rocă vulcanică, zone de coastă spectaculoase și activitate vulcanica sau geotermală extinsă. În urma stabilirii 
oamenilor, pădurile au suferit defrișări masive pentru a face loc agriculturii și păstoritului. Efectele negative 
nu au putut '  contracarate nici până în prezent, datorită echilibrului foarte sensibil al naturii pe insulă. Cu 
toate acestea, combinația de climat temperat și zone de tundră, împreună cu relieful și Aurora Boreală fac din 
Islanda o atracție turistică foarte căutată.

Tema de proiectare vă propune ancorarea într-un sit real, însă atât de îndepărtat încât devine aproape 
mistic sau $ ctiv. Se cere construirea unui ansamblu arhitectural de tip refugiu destinat turiștilor, a cărui 
scop principal va $  observarea Aurorei Boreale. Ansamblul va $  compus din:
- un spațiu de noapte: privat, trebuie să acomodeze funcțiunea de odihnă pentru 2-4 persoane și în 
același timp să permită vederi spre cer. Datorită climei extreme spațiul trebuie să poată $  închis. Spațiul 
de noapte va $  pus în relație cu un grup sanitar dotat cu toaletă ecologică, lavoar și dus.
- un spațiu de zi: ziua peisajul nocturn este înlocuit de imaginea impresionantă a formelor de relief. 
Spațiul de zi va acomoda și un mic loc de preparare a mâncării. Con$ gurația acestuia se poate situa ori 
unde în spectrul deschis/semi-dechis/închis cu condiția să contribuie pozitiv la felul în care oamenii 
experimentează locul în care se a' ă.
- terasa sau deck de observație pe zona de acoperiș 
Tema propune o viziune asupra construcției de arhitectură cu scopul de a crea un dispozitiv prin care 
omul este conectat cu natura. Elemente precum volumetria, materialitatea, limitele, atmosfera, etc, toate 
studiate pe parcursul semestrului, trebuiesc modelate pentru a deservi acestui scop. 

Constructia propusa nu va depasi 40mp desfasurati pe toate nivelele.
Accesul pe parcelă se face doar pe jos sau pe cai. 
Vă încurajăm să țineți cont de impactul soluțiilor propuse asupra mediului si de reversibilitatea solutiei 
propuse.

LOCAȚIE
Situl se a' ă în nord-estul Islandei, pe marginea lacului Myvatn.
Coordonate geogra$ ce:
65.631680, -16.928828
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Lucrările vor $  apreciate pornind de la următoarele criterii:

- conceptul spațial în relație cu factorii determinanți aleși

- crearea de locuri/spații cu anumite calități care fac parte din experiența totală a turiștilor

- coerența structural - formală a soluției

- relația cu peisajul și impactul asupra locului în care se a' ă

- prezentarea soluției, acuratețea, lizibilitatea și sugestivitatea planșei

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:

- planurile tuturor nivelurilor. Pe planul parter trebuie indicată relația soluției cu elementele naturale din 

imediata vecinătate - scara 1:25 sau 1:50

- plan de situație cu cote generale de nivel, umbre purtate și aruncate - scara 1:100 sau 1:200

- o secțiune transversală - scara 1:25 sau 1:50 (preferabil corelată cu scara planului)

- o secțiune longitudinală - scara 1:25 sau 1:50 (preferabil corelată cu scara planului)

- toate fatadele reprezentate cu umbre aruncate și elemente de anturaj– scara 1: 25 sau 1: 50;

- o perspectivă interioară la nivelul ochiului;

- două perspective exterioare;

- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)

- text argumentativ în limita a 200 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 joi, 24 mai ora 10.00. 

Predarea planșelor se va face vineri 25 mai ora 19.00 în Sala Expo.

Predarea planşelor fără semnătură şi ştampilă nu este posibilă.
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