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TEMA

Se dau patru prieteni:
Otto - cultivă plante aromatice (rucola, rozmarin, busuioc, valeriană, lămâiţa, dar şi fructe din care face cidru 
şi oţet balsamic) si este un artist al pâinii de casă cu maia.  Când nu îngrijeşte plantele, Otto colecţionează 
insecte şi  uturi. Otto ascultă neo-folk. Are un Jack Rusell Terrier pe nume Oscar, pe care îl adoră, deşi îi cam 
sapă grădina.
Sasha - este pasionat de slow food şi fusion food.  Fiind un veritabil globetrotter a învăţat şi strâns reţete cam 
de peste tot din lume, dar este îndrăgostit de deşert şi de Tinariwen. 
Mara – când nu e la jobul corporatist este o artistă a sushi-ului. Mara asculta Yoshiko Sai şi Maria Takeuchi şi 
iubeste cam tot ce e japonez în general. Mara il ajuta pe Sasha la gătit.
Iulian - este freelancer, dar creşte şi animale la ferma parinților; unde face cel mai bun parmezan cu chimion 
din Banat. Iulian o iubeşte în secret pe Mara. În rest fumeaza Viceroy si ascultă Mac deMarco.

În  ecare an, cu ocazia festivalului Plai, Otto, Sasha, Mara şi Iulian se întâlnesc într-un proiect de fusion cook-
ing şi slow food. Pentru asta, au nevoie de un spaţiu în care să se întâlnească in parcul muzeului satului, timp 
trei luni, pe perioada verii, atât între ei, cât şi cu prietenii lor. Mâncarea bună este liantul lor. Tot în  ecare an 
cei patru lansează un concurs de arhitectură pentru acest pavilion, printr-un anunț care sună cam aşa:

Bună! Noi suntem (MISO) Mara, Iulian, Sasha si Otto. Ne dorim un spaţiu al întâlnirii prin mâncare, în care 
să putem găti toţi patru dar în care să ne şi expunem produsele (plante, fructe, brânzeturi  ne). Pavi-
lionul nostru trebuie să  e un magnet care să atragă oamenii prin simţuri, prin mirosuri, prin dorinţa de a 
atinge şi a gusta. Nu în ultimul rând, el trebuie să susţină  o temă spaţială a întâlnirii. Un spaţiu deschis şi 
prietenos,  exibil, dar şi expresiv, un spaţiu din care să observi şi în care să poţi   observat. Marei îi place 
designul şi va   extrem de atentă la detalii şi materialităţi. Otto şi Iulian sunt obsedaţi de funcţionalitate 
şi e  cientizare. Sasha face atmosferă, el este maestrul nostru de ceremonii. Tot el pune şi muzica. Vrem 
ca oamenii să poată sta în pavilion şi în jurul lui. Vrem ca actul gătirii să  e un performance. Spaţiul pe 
care îl avem este limitat la 40mp, avand forma de 4 m latime si 10 m lungime. Terenul pe care putem 
construi este în relație cu albia unui pârâu. Pavilionul poate uni cele două maluri sau poate sta în consolă 
deasupra lui. (conform schemei atașate)
Intervenţia trebuie să  e reversibila, soluţia scheletală. Materialele trebuie să le refolosim și anul viitor.  

Pavilionul va   zoni  cat după cum urmează:  plante aromatice expuse în ghivece, zonă de gătit, o terasă 
amenajată.
În pavilion va exista o zona de frig (două vitrine frigori  ce). 
Blatul de lucru este racordat la o sursă de apă potabilă. Zona de gătit are un arzător pe gaz. 
Zona de gătit este acoperită în totalitate și obturabilă pe timp de noapte. În relație cu ea se vor imagina, 
pe terasă, locuri de stat de relaxare și servit mâncarea. 

Pavilionul imaginat nu va   prefabricat din containere sau rulote mobile. Soluția va   una arhitecturală, 
unică pentru situl de 4x 10 m. 
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Lucrările vor   apreciate pornind de la următoarele criterii:
- conceptul spațial pus în scenă;
- rezolvarea zonelor funcționale ale pavilionului;
- integrarea în context, compoziţia plastică  și funcțională a volumului;
- coerenţa structurală a elementelor constructive;
- reversibilitatea soluției din punct de vedere al sitului afectat;
- Paginaţia şi claritatea pieselor desenate,

- unul sau doua planuri (secţiune orizontală la 1m deasupra pardoselii) cu cote generale şi cote de 
nivel, indicatii de material – scara 1: 25 sau 1: 50;
- minim o  secţiune transversala (latura de 4m) – scara 1: 25 sau 1: 50; (la aceeași scară cu planurile)
- o sectiune longitudinala (latura de 10m) scara 1:25 sau 1:50 (la aceeași scară cu planurile)
- toate fatadele reprezentate cu umbre aruncate si elemente de anturaj– scara 1: 25 sau 1: 50;
- o perspectiva interioara la nivelul ochiului;
- doua perspective exterioare;
- 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: 2021PS3xxxx. Codul va   scris vizibil pe plansa, cu font arial, corp 14, în coltul din dreapta 
jos.

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 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.

Predarea planșelor spre colectivul profesoral se va face vineri 10.09.2021 printr-un transfer efectuat nu 
mai târziu 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 
miercuri 08.09.2021pe zoom de la ora 10.00.
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