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Pentru  a doua temă  a proiectului de veri  care din acest an ne îndreptăm atenția spre spațiul public din jurul FAUT. 

Ipoteza de lucru este următoarea:

Cu ocazia aniversarii a 50 de ani de invatamant de arhitectura la Timișoara, va propunem sa
va imaginati un pavilion expozitional semiacoperit care sa reprezinte în mod creativ facultatea în relație cu spațiul 
public din jurul ei. Pavilionul si spațiul urban pe care îl genereaza trebuie sa  e de  nit ca un spațiu activ, o inter-
fata prin care studenții arhitecți își pot expune lucrările și pot organiza diverse evenimente publice bene  ciind de 
relația ne-mediata și democratică pe care strada o permite.  Ansamblul imaginat va exprima cu claritate și adecvare 
cerintele temei: funcția de reprezentare a FAUT , nevoia de expunere a proiectelor FAUT, nevoia de activare spațială, 
a unui spațiu uitat, nelipisit însă de calități. 

FUNCTIONAL, pavilionul va acomoda următoarele subzone :
1. o zona de expoziție exterioară (publica), acoperită,  cu cel puțin 10 suprafețe verticale de tip panou pe care 
se pot expune planșe până la dimensiunea A0. Panourile pot   mobile și recon  gurabile din punct de vedere al 
compoziției spațiale.
2. o platforma in aer liber pentru evenimente și proiecții în suprafața de 30mp și un ecran de proiectie/ perete 
fundal  x. Platforma poate   deservită de locuri de stat și/sau gradene. 
3. un spațiu închis de tip cameră obscură de minim 10mp cu rol de expunere a unor mici machete de arhitectură. 
Se va studia modul de iluminare naturala a machetelor intr-un spatiu de tip clar-obscur. 

SITUL propus intervenției este localizat între clădirea FAUT si strada Ioan Curea si reprezinta un fundal cu vizibilitate 
potrivită pentru un spațiu de acest tip. Poziția obiectelor construite pe sit si implicit dialogul pe care-l generează cu 
situația existentă va specula  uxurile de mișcare ale aleii studentilor, dar si caracterul semiprivat pe care acest bu-
zunar spațial îl oferă. Dacă soluția o impune, anumite elemente mobile ale pavilionului pot popula aleea invecinata 
pe perioade limitate de timp.

STRUCTURA pavilionului va   una de tip temporar, limitand astfel paleta materialelor de
construcție doar la cele cu caracter reversibil (lemn, metal, panza, cărămizi nelegate cu mortar, etc).
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- Estetica ansamblului: imagine, calitate formală, compoziție, proporție, detaliu, percepția ansamblului de pe 
traseul studentilor, raportarea la mișcare;
- Modul de rezolvare al cerințelor funcționale
- Rezolvarea structurala, structura versus inchidere
- Rezolvarea caracterului de reprezentare, focus pe interactiune;
- Atenția acordată  elementelor existente pe sit, vegetație, scara elicoidală, transparența spre clubul FAUT.

 
- epura în tripla proiecţie a  ecărei subzone, scara 1: 50/ 1: 25
- câte o secțiune transversală prin  ecare subzonă ce va evidenția detaliile constructive – scara 1: 25;
- axonometrie izometrică surprinzând tot ansamblul propus și cladirile învecinate scara sau 1: 50; 
- minim doua o perspectivă  exterioare, din cel mai favorabil punct de observaţie in care se vor vedea toate sub-
zonele proiectului.
- o perspectiva din interiorul spatiului clarobscur
- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)

Se pot preda una sau două planșe format A2 pe care va   trecut un cod de identi  care alfanumeric din patru cifre 
sau litere. Codul de identi  care va   comunicat şefului de grupă care are misiunea de a prelua toate planşele şi de 
a la transmite mai departe şefului de an. Codul de identi  care se va regăsi şi în titlul  şierului după cum urmează:
PSxxxxplansa1, respectiv PSxxxxplansa2, dacă este cazul. Codul va   scris pe plansa cu font arial corp 14 in coltul 
din dreapta jos.

Tehnica de reprezentare este la alegere.

Şeful de an va transmite mai departe  colectivului profesoral toate planşele sub formă de  şier digital precum şi 
lista codurilor alfanumerice, cenzurând însă numele autorilor. Fişierele nu vor depăşi mai mult de 10 Mb. Şeful 
de an împreună cu şe  i de grupă au misiunea de a păstra listele de identi  care ce conţin codul alfanumeric al 
 ecărui student.

După notare, cele două liste vor   comparate pentru atribuirea notelor  ecărui autor. 

Lansarea temei presupune o sesiune de răspunsuri la întrebări pe marginea temei ce se va desfăşura miercuri 
17.06.2020 pe zoom de la ora 10.00.
https://us02web.zoom.us/j/82398895516

Predarea planșelor spre colectivul profesoral se va face vineri 19.06.2020 printr-un transfer efectuat nu mai târziu 
ora 20.00 Predarea planşelor fără cod de identi  care nu este posibilă.
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