
“ Heterotopia are puterea de a juxtapune într-un singur loc mai multe spații, mai multe amplasamente care, în ele însele, 
sunt incompatibile. Astfel, teatrul face să se succedă pe dreptunghiul scenei o întreagă serie de locuri străine unele de al-
tele; la fel, cinematograful este un o foarte curioasă sală dreptunghiulară în fundul căreia, pe un ecran cu două dimensiu-
ni, vedem proiectandu-se un spațiu cu trei dimensiuni; dar poate că exemplul cel mai vechi al acestor heterotopii în formă 
de amplasamente contradictorii îl constituie grădina. Nu trebuie să uităm că grădina, surprinzătoare creație milenară 
de-acum, avea în Orient semnificații foarte profunde și întrucâtva suprapuse. Grădina tradițională a persanilor era un 
spațiu sacru care trebuia să reunească în interiorul dreptunghiului său patru părți reprezentând cele patru părți ale lumii, 
cu un spațiu încă și mai sacru decît celelalte care era un fel de ombilic, buricul lumii așezat în mijlocul acesteia (aici se afla 
vasul decorativ și jetul de apă; și întreaga vegetație a grădinii trebuia să se repartizeze în acest spațiu, în acest soi de mi-
crocosmos. Cît privește covoarele, la originea acestea erau reproduceri de grădini. Grădina este un covor pe care întreaga 
lume vine să-și împlinească perfecțiunea simbolică, iar covorul, un fel de grădină mobilă prin spațiu. Grădina este cea mai 
mică parcelă a lumii și, apoi, totalitatea lumii. Încă din străfundurile Antichității, grădina este un soi de heterotopie fericită 
și universalizantă (de aici, grădinile noastre zoologice).” 
Michel Foucault  Altfel  de  spații (Dits et écrits, Gallimard, 1994, vol. IV, pp. 752-763)
https://drive.google.com/file/d/1BQGf9B6IAOYZojdTJowel3RE_kgz-d6L/view?usp=sharing

PROBLEMA

Natură sau oraș? Casă sau peisaj? Construcție sau asamblaj?
Ne reîntâlnim în acest nou semestru cu toate aceste întrebări, intrând, chiar și virtual, pe primul nostru sit real, 
https://goo.gl/maps/4UbLEeuagCxLjPGQ8. 
Pajiștea Parcului Botanic din Timișoara, spațiu de rezervă, în așteptare la granița dintre natura și oraș, va fi tratată de 
fiecare dintre voi ca un spațiu al medierii dar și al juxtapunerilor dintre natură și arhitectură. Acum mai bine de trei 
decenii, aici trebuia să fie o seră. E rândul nostru să ne-o imaginăm, ca pe o heterotopie exotică a naturii capturate. 
Michel Foucault ne spune ca heterotopiile sunt lumi în alte lumi, înfăptuiri ale gândirii utopice, conținătoare a-scalare 
ce arhivează sau acumulează timp și artefacte, funcționând astfel în afara timpului.  O seră este un astfel de spațiu, o 
capsulă atent croită în interiorul căreia natura este captivă și protejată în același timp, o arhivă artificială a speciilor, 
o arcă fragilă pusă în calea vremii.  Sera este spațiul în care experiența sublimului natural e distilată într-o pastilă.
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OBIECTIVE

Ne vom imagina în următoarele șase săptămâni un astfel de spațiu. Foucault le mai numește “altfel de spații”. 
Sera este un astfel de altfel, un decupaj al naturii, în interiorul căruia, ca într-un tablou de Henri Rousseau, 
regăsim naturalețe și artificialitate. Văzută prin dispoziția culturală a celui ce-o observă, sera este deopotriva 
un spațiu al ordinii și al dezordinii, un spațiu riguros al învățării dar și un teritoriu al sublimului estetic, o punere 
în scenă a naturii construită în jurul unor ambianțe atent alese. Proiectul serei se definește prin ierarhie. Scara 
este a naturii, natură pe care sera o înconjoară prin spații înalte sau spații joase, spații liniare sau centralizate. 
Traseul, ca regie pură a explorării, devine astfel esențial. Sera nu poate fi înțeleasă ca un simplu conținător ci 
ca o călătorie printre diferitele colaje ale naturalului: sera pentru nuferi, sera pentru copaci exotici, sera pentru 
plante exotice joase. 

Foucault ne mai spune ca orice astfel de spațiu, are un înăuntru și în afara, că există granițe și limite ce 
diferențiază experiența temporală și spațială. Calitatea închiderilor și implicit forma limitei devin astfel im-
portante. Limitele nu conferă doar expresie și semnificație formei cât rezolvă funcția formei, funcție născută 
la rândul ei din nevoia primară a transparenței. Sera este o casă fără pereți ce pune însă un ecran, o limita 
fragilă între lumi. Ca orice casă a virtualului, prezentă și absentă în același timp, sera se definește mai degrabă 
prin scheletul ei structural, disimulat în natural. În cazul nostru, concepția este cea a unui spațiu hipostil, 
construit printr-o rețea de stalpi în jurul cărora, prin dispuneri de tip plan liber sau Raumplan vom organiza 
spații și ambiante.

Concluzionând, vom identifica printre obiectivele acestui proiect următoarele teme de studiu:
Studiul spațiului dens sau rarefiat, organizările de tip plan liber și Raumplan, studiul tectonic al structurilor 
scheletale, tema traseului, tema limitelor și a închiderilor, tema transparenței și a luminii.

IPOTEZA de lucru

Pe situl propus ne vom imagina o rețea de axe verticale dispuse pe ambele direcții la un pas de 4m  (conform 
schemei atașate). Această condiție spațială a câmpului surprinde un posibil spațiu hipostil a cărui  elemente 
verticale pot fi folosite pentru a susține acoperișul serei/ serelor. Calitatea stâlpilor, materialitatea (lemn sau 
metal), dimensiunea vor fi definite în funcție de soluția aleasă. Rețeaua de elemente verticale, cu cote diferite, 
dar nu mai joase de doi metri va rămâne vizibilă pe sit in proportie de 70%. Rețeaua poate fi alterată în can-
titatea rămasă prin eliminare, distorsionare, conform nevoilor spațial funcționale. (spații pentru pomi exotici, 
de exemplu). În interiorul acestei rețele se va imagina o suita de spații închise de tip sera ce vor fi zonificate 
dupa cum urmeaza: 1. Sera pentru nuferi (conținând și un bazin de apă), 2. Sera pentru copaci exotici (înălțime 
maximă de 10 m) 3. Sera pentru plante exotice joase. Însumate cele trei sere vor ocupă o suprafață între 400 
si 500 mp.

Spațiile exterioare serei/ serelor vor fi integrate în compoziția tramei. În interiorul serei/ serelor se vor imagina 
spații aflate la cote diferite de observație. Între acestea se vor distinge doua spații dedicate învățării: unul la 
înălțime (în suprafața aproximativă de 40 mp) și altul în forma de amfiteatru (în suprafața aproximativă de 60 
mp) și trei spații servante: un birou, un spațiu de depozitare și un grup sanitar. Cele doua spații majore pot fi 
dispuse în orice relație cu traseul imaginat.
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METODOLOGIA DE STUDIU

S1. Studiul bibliografic al temei. (structuri scheletale) Tema naturalului. Text support.
S2. Studiul sitului, studiul luminii și umbrei pe sit, studiul mișcării pe sit, studiul morfologiei urbane. Concept 
Design.
S.3 si S4. Trama ca element de organizare, Relații în trama, Ierarhii spațial formale definite contextual față de 
oraș și fata de parc, Studiul spațiu/ structura, Studiul forma/ structura, Plan liber vs Raumplan. Detalii con-
structive. PREDARE INTERMEDIARA faza soluție.
S.5 Redactare: Detalii ale lumii interioare, Ambianța. Lumina. Natura. Detalii ale lumii exterioare.
S.6 Redactare: Colaj în culoare, Modelare si rendering. Realizarea unei planse afiș .
 
CRITERII DE NOTARE

capacitatea de identificare și valorificare a calităților sitului;
abilitatea de operare cu trama spațială în cadrul compoziției spațiului și formei (Plan liber / Raumplan);
calitatea și claritatea propunerii în ceea ce privește relația forma/ structura,
capacitatea de rezolvare a temei mișcării și a traseului interior-exterior;
calitatea poetica a spatiului imaginat;
calitatea prezentării proiectului.

PREDARE

Pe parcursul celor șase săptămâni de proiect vei avea disponibile 11 șanse de a face corectarea. Pentru a 
promova acest exercițiu va fi nevoie sa bifezi un minim de opt corecturi.

Predarea finala va fi în 26 Martie. Condițiile de predare (format și mod de predare) vor fi stabilite cu o 
săptămână înainte.


