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Pentru primul proiect de veri  care al acestui an vă propunem să vă imaginaţi modul prin care forma arhitecturală 
poate descrie o scenogra  e a jocului. În lucrarea Homo Ludens, Un studiu al Jocului ca element al culturii, publicata în 
1939, istoricul olandez Johan Huizinga identi  ca jocul a   principala acţiune ce de  neşte existenţa noastră. 

Jocul are semni  caţie
“Aici (în joc) avem un moment foarte important: chiar și în cazul celor mai bazice forme ale regnului animal, jocul este 
mai mult decât un simplu fenomen  ziologic sau un re  ex psihologic. El depășește limitele activității pur  zice sau pur 
biologice. Este o funcție semni  canta – adică, are un anumit sens. În joc există ceva, “o miză” care depășește nevoile ime-
diate ale vieții și dă sens acțiunii. Toate jocurile înseamnă ceva. Dacă numim principiul activ care formează esența lui a   
“instinctul”, nu explicăm nimic; dacă îl numim “minte” sau “voință”, spunem prea mult. Oricum l-am considera, prin chiar 
faptul că el are un înțeles, prin natura lui, jocul denotă o calitate nonmaterială.”
Jocul presupune distracţie
“(…) distracția jocului, rezistă tuturor analizelor, interpretării logice. Ca şi concept, nu poate   redus la nici o altă cat-
egorie mentală. Nici un alt limbaj modern cunoscut nu are echivalența exactă a cuvântului englezesc “fun” ... Cu toate 
acestea, acest element distractiv caracterizează esenţa jocului. Aici avem de-a face cu o categorie absolut primară a 
vieţii, cunoscută de toată lumea la o privire, coborând până la nivelul animalului. Putem numi jocul a   o “totalitate” în 
sensul modern al cuvântului, o totalitate pe care trebuie să  încercăm să o înțelegem și să o evaluăm.
De vreme ce realitatea jocului se extinde dincolo de sfera vieții umane, ea nu poate avea fundamente în nici o inter-
pretare rațională, pentru că acest lucru ar limita jocul la oameni. Incidența jocului nu este asociată cu nici o etapă a 
civilizaţiei sau a vederii universului. Orice persoană gânditoare poate vedea dintr-o privire că jocul este un lucru de sine 
stătător, chiar dacă în limba lui nu există un concept general care să-l exprime. Jocul nu poate   negat. Puteți nega, dacă 
doriți, aproape toate abstracțiile: dreptate, frumusețe, adevăr, minte, Dumnezeu. Puteți nega seriozitatea, dar nu jocul.
Recunoscând puterea jocului, recunoașteți mintea, pentru că oricum l-am de  ni, în mod cert nu i-am putea oferi atrib-
utele lumii materiale. Chiar și în lumea animală el trece de limitele existenței  zice. Din punctul de vedere al unei lumi 
total deterministe, operate de forțe oarbe, jocul ar   cu totul inutil. Jocul devine ușor de gândit și de înțeles atunci când 
un in  ux de minte descompune determinismul absolut al cosmosului. Însăși existența jocului con  rmă în permanență 
natura supra logică a situației umane. Animalele se joacă, deci trebuie să  e mai mult decât lucruri mecanice. Jucăm și 
știm că ne jucăm, deci trebuie să  m mai mult decât  ințe raționale, pentru că jocul este irațional.”
Jocul presupune existenţa unei comunităţi de jucători
“O comunitate de joc, în general, tinde să devină permanentă chiar și după terminarea jocului. Bineînțeles, nu  ecare joc 
de cu bile de marmură său  ecare partidă de bridge conduce la în  ințarea unui club. Dar sentimentul de a   “împreună” 
într-o situație excepțională, de a împărți ceva important, de a te retrage reciproc de restul lumii și de a respinge normele 
obișnuite, își păstrează magia dincolo de durata jocului individual. Clubul este pentru joc ce este pălăria pentru cap. Ar 
  greu să explicăm toate asociațiile pe care antropologul le numește “phratria” - de ex. clanuri, frății etc., pur și simplu ca 

comunități de joacă; totuși s-a arătat cât de greu este să trasezi linia dintre, pe de o parte, grupările sociale permanente - 
în special în culturile arhaice cu obiceiurile lor foarte importante, solemne și sacre - și sfera jocului pe cealaltă.”
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2016/12/Huizinga.pdf
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CRITERII DE 
EVALUARE

Pentru jucători,  jocul are întotdeauna o semni  caţie, este distractiv  însă presupune o miză şi conduce la forma-
rea unor legături sau comunităţi de joc. În efect  nal toate deciziile noastre, indiferent de vârsta pe care o avem,  
pot   privite ca acţiuni ale unui mare joc, acţiuni prin care testam, cu curiozitate, realităţile lumii materiale, 
regulile scrise sau nescrise ale plașei de joc. În anii 60 această observaţie a dus la apariţia unui întreg curent de 
gândire în logica dar şi economie denumit generic GAME THEORY (teoria jocurilor). Prin joc învăţăm, câştigând 
experienţa chiar şi atunci când jocul pare pierdut. Jocul presupune reguli sau uneori chiar lipsa lor, are jucători 
oneşti şi trişori. Nu de puţine ori regulile jocului se scriu în timpul jocului. Spaţiul jocului este aşadar un spaţiu 
 exibil şi neutru, cu multiple semni  caţii. Jucătorii acordă spaţiului o semni  acție spontană. 

Vă propunem să vă imaginaţi aşadar un spaţiu de joacă pentru copii, gândit în jurul ideii de arhitectură a jocului. 
Am văzut deja că arhitectura operează cu percepţii tactile, vizuale, kinestezice, cu scara şi dimensiunea lucrurilor. 
Ştim că percepţiile pot   păcălite prin forma şi dispunere. Spaţiul poate să închidă sau să deschidă să creeze lo-
curi ascunse sau expuse. Folosind ingredientele limbajului arhitectural va trebui să imaginaţi o instalaţie/ obiect 
de arhitectură, format din cel puţin patru tipuri de experienţe spaţiale diferite (patru lumi scenogra  ce)- spaţii ale 
curiozităţii ce trebuie explorate ludic, conform unor multiple scenarii de joc. (de ex: spații dense/largi, ascunse/ 
vizibile, mici /mari, orizontale/ verticale, moi/tari, ordonate /dezordonate, joase sau la înălțime, dar si altele) Tema 
traseului de la o condiție la alta este la fel de importantă. Care este calitatea pragurilor dintre spații, a formei și a 
con  gurației traseului.
Instalaţia nu va apela la forme evocative. Nu ne dorim o lume Disney, cât o suită de spații a  ate la graniţa dintre 
arta contemporană, teatru şi arhitectură. Veți imagina o fantezie arhitecturala cu rol de suport al jocului. 
Situl pe care vă veţi desfăşura se a  ă în vecinătatea serei botanice deja imaginate, în pâlcul de copaci din zona 
accesului în parc. Soluţiile pot specula o posibilă relație vizuală sau tematică cu sera deja proiectată, fără a 
evidenția în planșă acest lucru în mod explicit.   
Materialele ce pot   folosite sunt la alegerea voastră atât timp cât ele nu pun în pericol siguranţa copiilor. Se vor 
folosi cel puţin două materiale diferite. 
Funcţional se vor crea minim patru condiții spațiale diferite în suprafaţa construită la sol însumată de maxim de 
100 de metri pătraţi. Suprafaţa desfăşurată maximă nu va depăşi 120 de metri pătraţi. Se impun spaţii acoperite 
dar şi deschise precum şi spaţii a  ate la cote diferite. Soluţia va specula caracterul peisajer al sitului. 

- expresivitatea tematică a celor patru condiții spațiale, compoziţia plastică în relaţie cu peisajul propus şi 
ambianţa generală creată; - coerenţa structurală a elementelor constructive; - rezolvarea relațiilor funcționale 
dintre diferitelele locuri ale ansamblului; - prezentarea soluţiei, acurateţea, lizibilitatea şi sugestivitatea planşei.

Prezentare: Se va preda o singură planşă de format A1 (841 x 594 mm), cu tehnica de reprezentare la alegere, ce 
va conţine următoarele piese obligatorii:

- două planuri / secţiuni orizontale (una la +1m, a doua la alegere) surprinzând tot ansamblul propus, 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 ansamblul ce va evidenția relația interior exterior – scara 1: 25 sau 1: 50;
- o secțiune longitudinală prin tot ansamblul , 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 dintr-unul din spatiile de joacă;
- o perspectivă exterioară, ce va evidentia relatia cu situl;
- un plan se situatie ce va prezenta vecintatea imediata - alei, pomi , mobilier stradal.
- orice alte piese desenate ce contribuie la explicitarea soluţiei (schiţe de concept, detalii etc.)

Se va preda o planșa format A1 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: 
2021PSxxxx. Codul va   scris vizibil pe plansa, cu font arial, corp 14, în coltul din dreapta jos.

TEMA



Şeful de an va transmite mai departe colectivului profesoral toate planşele sub formă de arhiva de  şiere 
digital e precum şi lista codurilor alfanumerice, cenzurând însă numele autorilor. Fişierele nu vor depăşi 
mai mult de 20 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.

Predarea planșelor spre colectivul profesoral se va face vineri 16.04.2021 printr-un transfer efectuat nu mai 
târziu de ora 20.00 Predarea planşelor fără cod de identi  care nu este posibilă.

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 marti 
13.04.2020 pe zoom de la ora 15.00.
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