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„Punem treizeci de spiţe la un loc şi o numim roată, dar de spaţiul unde nu este nimic depinde utilitatea ei.
Frământăm lutul pentru a face un vas, dar de spaţiul în care nu este nimic depinde utilitatea vasului.
Perforăm usi şi ferestre pentru a face o casă, dar de aceste spaţii unde nu este nimic depinde utilitatea casei.
De aceea, în aceeaşi măsură în care ne folosim de ceea ce este, trebuie să recunoaştem utilitatea a ceea ce nu este.”
Lao-Tzî

Pentru ultima temă de proiect scurt ne vom imagina casa unui olar. În scenariul nostru, această locuinţă nu este ca 
oricare alata. Ea este în primul rând o curte în jurul căreia sunt organizate restul spaţiilor. 

Din punct de vedere formal şi spaţial aşadar, casa olarului este o incintă locuită de spaţii înlănțuite sau conţinute în 
și pe pe limită, o casă cu curte, având o delimitare clară şi expresiva între înăuntru şi afară, 

Funcţional - casa este un atelier locuit, un spaţiu în care graniţele dintre trăire şi alcătuire se suprapun. În interiorul 
acestor nevoi;  zona de dormit, zona de gătit, zona vieţuiri şi zona muncii, locul olarului, roata lui, spaţiu de uscare, 
cuptorul de ardere.
Materialitate? Casa este alcătuită ca şi vasele olarului; din apă, pământ, foc.
În plan poetic, ea este un conţinător, ce, asemeni vaselor ce ies din mâinile meşterului, se deschide în sus, spre cer. 

Situl casei este un pătrat de 10 pe 10 metri. Accesul se face pe oricare din laturi. Pătratul este aşezat paralel cu axele 
N-S, E-V. Pe situl de 10x10 există trei copaci pe care va trebui să vi-i imaginaţi că poziție şi formă.
Casa va opera cu limitele sitului lăsând centrul sitului liber pentru curtea de producţie/activităţi. Soluţia va avea 
clar de  nite următoarele teme formal spaţiale:
- aparatul de intrare, accesul,
- prispa în relaţie cu curtea interioară
- spaţiile de locuire  şi spaţiile de producţie în relaţie cu curtea centrală,
- locul 1 - roata olarului,
- locul 2 - zona de uscare,
- locul 3 - cuptorul de ardere

Cel puțin 50% din sit va   sub cerul liber.
Materialele pe care le puteţi folosi sunt cărămidă şi lemnul.
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- Estetica ansamblului: imagine, calitate formală, compoziție, proporție, detaliu, percepția spațiului curții olarului, 
atat din exteriorul ei cat și din interior;
- Modul de rezolvare al cerințelor funcționale;
- Rezolvarea structurală, structură versus închidere
- Materialitatea propusă;
- Atenția acordată  elementelor de realizare a atmosferei.

 
- 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 curtii- infatisnad prispa, si cel putin unul din cele trei locuri;
- o perspectivă exterioară, din zona de acces;
- 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 
02.09.2020 pe zoom de la ora 10.00.
https://us02web.zoom.us/j/82398895516

Predarea planșelor spre colectivul profesoral se va face vineri 04.09.2020 printr-un transfer efectuat nu mai târziu 
ora 20.00 Predarea planşelor fără cod de identi  care nu este posibilă.

PREDARE


