
O sută de camere într-o mie de camere. 

PROBLEMA
Din spatele  ecărei camere deschise întrevedem o altă CAMERĂ, a noastră ca într-o oglindă, dar şi a celorlalţi. 100 de 
camere. Putem construi o lume şi un oraş din toate aceste locuri neştiute?  O comunitate a celor “închişi” în spatele unor 
ferestre digitale. Ne putem imagina acest proiect virtual ca o întâlnire a unor spaţii a  ate la zeci sau chiar sute de kilo-
metri distanţă? Camere mari sau mici, joase sau înalte, întunecoase sau luminate, pline de lucruri, suveniruri şi memorii 
sau goale şi austere, camere ce pulsează ritmic, sonor, signi  cant,  ecare conform locurilor pe care cineva le-a creat într-
însele. Camere ce cresc, se transformă şi multiplica imaginativ într-un palat  ctiv al minţii izolate între patru pereți. 

Cărămidă pe cărămidă, zid după zid, plin- gol, plin- gol,  spaţii captive altor spaţii, camere inlantuite după alte 
camere, asemeni unei pulsaţii a imaginaţiei ce construieşte în jurul punct originar- camera voastră-  palatul minţii 
creşte organic, materializând idei, senzaţii, dorinţe. Palatul minţii colecţionează camerele su  etului  ecăruia dintre 
noi. Camere luminoase, sau intunecoase şi umbroase, camere ascunse sau camere ce se arată lumii, înalte sau 
joase, regulate sau neregulate, camere ale tăcerii, camere ale întâlnirii.  Dar cum sunt “cuibărite” toate aceste spaţii? 
Sunt ele înghesuite unele în altele, dense, sau singulare şi autotelice?  Ţesuturi sau obiecte? Camere în competiţie 
sau camere în echilibru? Şi totuşi, chiar şi cele mai haotice şi complexe alcătuiri se supun unor reguli simple precum 
ierarhia, dominanta, echilibrul, direcţia. 
Cine ţine legate toate aceste spaţii? Există o margine a lumii, o limită între înăuntru și afară?. Intra muros şi extra 
muros. Între ziduri sau în afara lor? Fiecare palat,  ecare cetate este în de  nitiv o barieră între cei ce se a  a înaun-
tru lui şi cei ce rămân afară. Zidurile protejează mintea de agresiunile exteriorului, dar cum sunt zidurile acestui 
palat al minții pentru cei ce îl privesc din exterior? Sunt aceste ziduri înalte sau joase, reale sau imaginare, care este 
con  gurația lor şi cum de  nesc ele forma acestei lumi din camere?
 
Proiectul celor 1000 de camere ne pune în faţa a tot atâtea posibilităţi de a transpune în spaţiu arhitectural cot-
loanele minţii  ecăruia dintre noi. 
Vom construi în următoarele săptămâni, de la distanţă, palatele celor 100 de camere.
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IPOTEZA DE LUCRU
Pornind de la propria cameră, relevată la Bazele proiectarii,  ecare student va imagina o suită de 9 spaţii organi-
zate pe orizontală (parter şi subsol) şi o a zecea cameră poziţionată deasupra celorlalte pentru a creea un semnal 
vertical. 
Fiecare cameră atașată va surprinde prin formă, dimensiuni, poziţie, direcţie, materialitate, relaţii plin-gol, o 
cameră minţii- un loc cu o anumită semni  caţie pentru locatar. Atenţie! De  niția exterioară a camerei, forma ei 
poate   în contrast cu spaţiul interior. 
Camerele vor   dispuse într-o con  guraţie ce va oglindi personalitatea autorului. Puteţi genera structuri or-
donate sau dezordonate folosind procedee de adiţie (centralizată, radială, liniară, aglomerări şi reţele) dar şi 
substracţie, imaginându-vă ca 25% din situl primit, în suprafaţa de 400 mp poate   excavat. 

Situl, în suprafață de 400 mp, operează cu o limită vizibilă . Această limită este clară și de  nită printr-un gest 
arhitectural ce are dublul rol de a  da o con  guraţie planimetrică palatului vostru dar şi de a crea o barieră între 
interior şi exterior. Situl rezultat poate avea următoarele forme: pătrat, cerc, triunghi, dreptunghi, formă compusă 
prin grile rotite, cruce. Forma este în mod obligatoriu regulată şi are cel puţin un ax de simetrie, sau o direcţie.  În 
interiorul sitului procentul maxim de ocupare a terenului cu spaţii construite este de 65 %.  
Care va   aşadar forma palatului vostru? Şi cum vor   organizate spaţiile în interiorul zidurilor? Care este scara 
spațiilor rezultate? Sunt aceste spații mici sau mari, la scară umană sau la scara ansamblului?

OBIECTIVE Săptămâna 1 (lansare 21.10- predare 28.10)
Pentru a prima săptămână ne vom concentra atenţia pe cele 10 camere ale palatului tău. Prima există deja. E 
camera ta. Dar cum arată celelalte nouă? Care este forma lor, dimensiunea, care le sunt limitele, cum comunică 
ele cu exteriorul. Pentru  ecare iteraţie spațială nouă va trebui să aveţi o justi  care. Camerele vor   realizate 
tipologic pornind de la forme platonice simple. Ele vor putea   transformate dimensional pentru a întări anumite 
calităţi ale spaţiului. Fiecare spaţiu propus va avea un mod particular de a introduce lumina dar şi unul sau mai 
multe accese. Se vor preda 2 viniete pe sistem pozitiv negativ plan/ secţiune pentru  ecare spaţiu nou propus. 
(spaţiul văzut ca pozitiv). Vinietele vor   paginate conform schemei ataşate. Prin calităţile lor spaţiile vor   asocia-
bile unor teme avatar: trei unor cuvinte cheie, trei unor lucrări de artă, trei unor piese muzicale. 

OBIECTIVE Săptămâna 2 (lansare 28.10 - predare 08.11)
În următoarea săptămână vom pune toate aceste camere în relaţie unele cu altele, folosindu-ne de procedeele 
adiţiei şi substracţiei în interiorul unei forme prestabilite- cea a limitelor cetăţii. Pentru a face acest lucru vom 
genera 10 iterații tipologice diferite prin care vom studia relaţia dintre spaţiul construit, spaţiu rămas neconstruit 
şi limitele sitului. Alcătuirile propuse vor studia adiţiile de tip centralizat, liniar, radiale, în reţea şi aglomerate, 
observând diferenţele dintre ţesuturi rezultate şi obiectele ramase in  izolare. Tot acum vei studia traseele regula-
toare ce vor clari  ca compoziția ta în plan, vei observa importanța scării  ecărui gest, dar si coliziunile formale ce 
apar în momentul acestei juxtapuneri.

OBIECTIVE Săptămânile 3 ,4 și 5 (11.11- 20.11, predare intermediară de model 3d în 18.11)
În acest moment al proiectului ne vom concentra atenţia pe o variantă  nală ce va   modelată tridimensional. 
Temele de studiu sunt: forma exterioară, limita şi articulația. Care este calitatea pereţilor ce separă spaţiile, gro-
simea lor,  cum este suprafața lor. Cum se articulează suprafeţele între ele? Cum sunt golurile de trecere? Ce fel 
de trasee se nasc în interiorul spaţiilor și între spații?

CALENDAR:
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OBIECTIVE Săptămânile 6 și 7 (02.12- 06.12 predare piese desenate, 09.12 feedback)
Cum reprezint tehnic proiectul meu, care sunt piesele desenate necesare: planuri, secțiuni, fațade, axonometrii.

OBIECTIVE Săptămâna 8 (13.12 -16.12)
Atmosfera proiectului. Care este cea mai bună strategie de comunicare a ideilor proiectului. Care sunt spaţiile cele 
mai relevante şi cum le arăt. Cum compun o planșă de prezentare?  

PREDARE FINALA 20.12 (condițiile și formatul predării urmează să  e anunțate)

METODOLOGIA de Lucru:

Vom atinge aceste obiective de studiu, urmărind o metodologie ce va face apel la cunoştinţele dobândite 
prin cursurile de Teoria Arhitecturii, Baze ale Proiectării, Istoria Artelor. Suplimentar, îţi vei face propria cercetare 
bibliogra  că, prin intermediul căreia vei studia tipologiile spaţiale şi alcătuirile compoziţionale cerute în temă. 
Toată această cercetare individuală va   arhivată şi organizată pe drive-ul tău personal. 
Pentru a putea face corectură va trebui să desenezi de mână (schiţe şi alte piese tehnice cerute prin obiectivele 
săptămânale) dar vei şi modela pe computer în SketchUp. Dacă nu vei putea modela vei lucra în machetă, a cărei 
fotogra  i vor   parte din predarea ta  nală. Macheta se va realiza monomaterial.

Săptămânal vei acumula corecturi. În  ecare săptămână ai nevoie de cel puţin o corectura. Pâna la predarea  nală 
trebuie să acumulezi un numar de minim 10 corecturi. Orice corectura lipsă va   penalizata cu o depunctare de 0,5 
puncte din nota  nală.  
Săptămânal vei primi de la îndrumătorii tăi instrucţiuni speci  ce legate de predări (regulamentul intern al grupei, 
calendar, piese cerute).

- calitatea formală și plastică a spațiilor senzoriale, 
- calitatea organizării spațiale rezultată din folosirea procedeelor de adiție si substracție,
- utilizarea corectă a principiilor Gestalt- (ponderea, echilibrul, ierarhii, dominante, reguli de organizare)
- calitatea limitelor dintre spațiul interior și forma exterioară, goluri și relații interior- exterior,
- modul de interpretare a limitei exterioare a anasmblului rezultat (calitatea incintei), 
- modul de rezolvare al formelor dispuse în relație de tip țesut și cel al formelor de tip obiect,
- modul de rezolvare al relației orizontal /vertical- calitatea dominantei verticale,
- modul de rezolvare al formelor articulate sau racordate,
- de  nirea unor sub-spații prin intermediul planelor orizontale,
- calitatea planelor de deasupra capului,
- calitatea și acuratețea pieselor desenate, a perspectivelor și a axonometriilor rezultate,
- atmosfera  nală a proiectului - vizibilă în imaginile lui randate plastic, estetica prezentării,
- argumentarea și susținerea proiectului

CRITERII 
NOTARE:


