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Nu trece supus în acea noapte mare, 
Bătrâneţe, arzi şi urlă când ziua se închide; 
Ură şi furie-împotriva luminii care moare.

Înţelepţii ştiu bine că nopţii viaţa e datoare, 
Dar cum n-au adus lumină prin vorbe, nici prin pilde,
Ei nu trec supuşi în acea noapte mare.

Plecând, oamenii cei buni scâncesc cu disperare, 
Deşi virtuoşi, n-au nici un surplus în ora din clepsidre; 
Ură şi furie-împotriva luminii care moare.

Nebunii care-au cântat şi au dansat sub soare, 
A' ă cu regret c-a venit seara şi n-au în sac merinde; 
Ei nu trec supuşi în acea noapte mare.

Oamenii trişti, cu ochi orbi, în bezna orbitoare, 
Pot vedea, când mor, comete-n ' ăcări, superbe atlantide;
Ură şi furie-împotriva luminii care moare.

Iar tu, tată, de-acolo, din înălţimi de izolare, 
Înjură şi mă binecuvântează, cu lacrimile tale-acide;
Nu trece supus în acea noapte mare, 
Ură şi furie-împotriva luminii care moare.

... versuri scrise de poetul galez Dylan Thomas cu puţin timp înaintea morţii tatălui său.

Imaginăm, proiectăm, construim pentru viaţă şi ce e viu, însu% eţit. Moartea şi sfârşitul par de cele mai 
multe ori a nu '  parte a acestor planuri, strategii şi experienţe. Non fui, fui, non sum, non curo, îşi scriau 
romanii pe stele funerare, urmărind detaşarea în faţa morţii speci' că ' lozo' ei Epicuriene. 
Nu am existat, am existat, nu mai exist, nu îmi pasă, o atitudine ce printr-o acceptare indiferenta a ciclului 
nesfârşit al naşterii, vieţii şi al morţii, celebra chiar viaţa. Ulterior pentru marile religii abrahamice moar-
tea a devenit o eliberare de viaţă, cons' nţind o trecere mult aşteptată, ' e spre condiţia paradisiacă a 
credinciosului sau cea damnabilă, a păcătosului. 
Din cele mai vechi timpuri, indiferent de cultură sau credinţă, moartea şi ritualurile ei au constituit un 
pretext esenţial al edi' cării. În fapt, după cum deja ştiţi, primele construcţii monumentale erau destinate 
mai degrabă morţilor şi relaţiei lor cu cu lumea de apoi, decât vieţii.
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CRITERII DE 

EVALUARE

Spaţiile ce adăpostesc ritualurile de trecere de azi nu diferă ca funcţie şi simbolistică în mod funda-
mental de cele de atunci. Ele surprind prin spaţialitate, materialitate şi ambianţă solemnitatea momen-
tului, priveghiul la marginea celui trecut, nevoia de re% exie a celor ce participa, atât sub spectrul lui 
memento mori, cât şi în speranţa unui întâlniri ulterioare. 
Tema propusă va pune în situaţia de a vă imagina un astfel de spaţiu al trecerii, o capelă mortuară fără 
denominaţie dedicată priveghiului. Va trebui să vă folosiţi exclusiv de limbajul arhitectural dobândit în 
acest an pentru a exprima prin materialitatea, spaţialitatea şi ambianţa obiectului propus acest ritual 
al trecerii. Care sunt etapele ritualului, procesiunea, scenogra' a lui? Nu trebuie să uităm că scenogra' a 
ritului de trecere pune în de' nitiv în relaţie viaţa şi moartea, viii cu morţii. 

Ansamblul propus se va înscrie într-un pătrat de 10 pe 10 metri înconjurat pe toate laturile de alei.  
Accesul se face pe oricare din laturi. Patratul este aşezat paralel cu axele N_S, E-V. Pe situl de 10x10 
există trei copaci pe care va trebui să vi-i imaginaţi ca poziție si formă.
Capela şi ansamblul propus pot ocupa tot situl sau doar o parte din el, atâta timp cât vor surprinde în 
alcătuirea lor următoarele funcţiuni:
- Un acces marcat faţă de alei,
- O sugerare minimală a limitelor spaţiului de priveghi,
- O zonă acoperită pentru participanţii la priveghi,
- Un catafalc, o zonă de comemorare,
- Un altar (opţional)
- O campanilă pentru un clopot (opţional)
Cel puțin 40% din sit va '  sub cerul liber.
Materialele pe care le puteti folosi sunt lemnul, caramida si piatra.

- expresivitatea tematică a arhitecturii, compoziţia plastică în relaţie cu peisajul propus şi ambianţa 
generală creată; - coerenţa structurală a elementelor constructive; - rezolvarea traseelor procesionale 
pe sit și a relațiilor funcționale dintre diferitele zone ale ansamblului; - 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 / secţiuni orizontale (una la +1m, a doua la alegere) surprinzând toată zona de 10x10m 
a sitului, scara 1: 25 sau 1: 50; cel puțin unul din planuri va '  reprezentat în secțiune perspectiva cu 
materialități și umbre
- o secțiune transversală prin tot situl, ce va evidenția relația interior exterior – scara 1: 25 sau 1: 50;
- o secțiune longitudinală prin tot situl, ce va evidenția relația interior exterior - scara 1: 25 sau 1: 50;
- toate fațadele relevante  cu umbre aruncate și elemente de anturaj – scara 1: 25 sau 1: 50;
- o perspectivă  la nivelul ochiului din interiorul capelei;
- o perspectivă exterioară, din zona de acces;
- 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 luni, 10 septembrie ora 10.
 
Predarea planșelor va '  marți 11 septembrie ora 19.00 în clubul Facultatii.
Predarea planşelor fără semnătură şi ştampilă nu este posibilă.
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