
PROBLEMA

Proiectul nostru începe în urma cu patru decenii, pe la mijlocul anilor 80. Este momentul în care un grup de tineri artiști 
plastici aleg să-și mute, informal, atelierele de creație în vechea fabrica de țiglă ce i-a aparținut industriașului Stephan 
Bohn. Bohn era la sfarsitul secolului XIX cel mai de succes producător de materiale ceramice din zona Banatului. De 
loc, Bohn era din Sankt Hubert, o colonie franceză a  ată la câțiva kilometri între Kikinda și Jimbolia. (Drumul ce leagă 
Kikinda de Sankt Hubert/ Banatsko Veliko Selo se vede de pe situl proiectului nostru). Pro  tand de linia ferată construită 
între Szeged și Timișoara, Bohn construiește în cele doua localitati doua mari fabrici de produse ceramice. In scurt timp 
(doar două decenii) imperiul lui se extindea în toată Ungaria, de la Bekescsaba până la Lugoj, însumând un patrimoniu 
inestimabil de clădiri industriale și cariere de argila. Privind  în retrospectivă putem spune fără să greșim prea mult ca 
fabricile lui Stephan Bohn au făurit istoria modernă  si o buna parte din cultura locurilor respective. Este cazul Jimboliei 
dar și al Kikindei. Dar dacă în Jimbolia, tranziția anilor 90 a avut ca rezultat demantelarea cărămidă cu cărămidă a 
acestui patrimoniu din care nu ne-au mai rămas decât carierele, în cazul Kikindei lucrurile au stat mai bine. Mutarea 
facilităților de producție într-o fabrica nouă, modernă, a  ată doar la cateva sute de metri distanță a făcut loc unui nou 
tip de ocupație - rezidența artistică. Păstrând geniul locului, artiștii mutați în clădirea cuptorului circular al vechii fabrici 
au dus mai departe tradiția lumii tactile și materiale speci  ce argilei și a pământurilor Kikindei. Asa s-a nascut Terra, cel 
mai important centru de sculptură în teracota din lume. Istoria acestui centru o puteți urmări aici https://terra.rs/en/

In ultimul deceniu, prin festivalul pe care îl organizează an de an, prin tabere de creație și rezidențe artistice, TERRA a 
acaparat un teritoriu  zic și simbolic, ce a depășit cu mult limitele vechii fabrici Bohn. Fabrica găzduiește încă atelierele 
de creație, în timp ce manejul vechii baze militare austro-ungare a fost transformat într-un imens spațiu de expunere. 
Aici, lânga manej, vom regasi și situl proiectului nostru din acest semestru. Problema pe care vom încerca sa o rezolvam 
este cea spațiului deja prea mic dedicat expunerii în sala existentă. Proiectul pe care vi-l propunem are ca scop creșterea 
acestei capacități, printr-o extensie sensibilă la calitățile formale și spațiale ale contextului existent. Înainte de orice va 
trebui sa înțelegem aceste calități și relații. Care este tipologia spațială și formală a clădirii existente? Cum ne apropiem 
de ea, cum intrăm în ea și cum circulam prin ea. Care este forma spațiilor de circulatie în relație cu lucrările expuse? Care 
este calitatea luminii la interior? Care este materialitatea clădirii existente și cum contribuie ea la ambienta spațiului? 
Toate aceste întrebări vor furniza răspunsuri ce ne vor informa asupra diferitelor posibilități de abordare a propriului 
proiect. Cuvantul care trebuie sa ne ghideze în acest demers este adecvarea. 

Releveul manejului poate   consultat aici:
https://drive.google.com/drive/folders/1XiXXuQ-VBkpNVcxN5YY7nHpbNfw3rRKB?usp=sharing
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OBIECTIVE

Obiectivele de învățare speci  ce acestui proiect surprind temele de studiu ce vor   parcurse în cadrul 
cursurilor teoretice din acest semestru dar și anumite aptitudini noi în zona modelării și reprezentării 
proiectului. Din perspectiva cursului de teorie a arhitecturii ne vor interesa o serie de teme ce au menirea 
de a clari  ca rezolvarea spatial formala a intereventiei propuse. Adecvarea acestei intervenții va   dată de 
scara obiectului propus și de modul în care acesta se va articula pe clădirea existentă. În acest sens, o bună 
înțelegere a ordonantei fațadei existente poate oferi masura, scara și limbajul inchiderilor noi. Ele pot   în 
acord sau în contrast cu structura existentă. Tema limitelor, a relației dintre sistemul structural și cel al inchi-
derilor nu poate   evitată,  ind esențială pentru acest proiect. Din punct de vedere al organizării spațiale, 
vom urmări dialogul dintre sistemul structural, cel al circulațiilor și cel al inchiderilor. Vom parcurge studiul 
spațiului dens sau rare  at, organizațiile de tip plan liber și Raumplan, studiul tectonic al structurilor schele-
tale, tema traseului, tema limitelor și a închiderilor, tema transparenței și a luminii.Traseul, ca regie pură a 
explorării, va   esențial pentru proiectul vostru. Spațiul expozițional propus nu trebuie înțeles ca un simplu 
conținător ci ca o călătorie pe mai multe nivele, printre diferitele artefacte ale colecției, obiecte mari sau mici, 
la scara omului sau la scara clădirii. 

Nu în ultimul rand vom explora temele materialitatii și modul în care geniul locului poate   surprins în 
modenatura tesăturilor de cărămida sau în ordonanța structurilor de lemn. Vom explora aceste teme atât în 
desen (caiet de studiu) cât și în machetă. Vom căuta cele mai bune puncte de observare a spațiilor proiectu-
lui făcând perspective tehnice de mână. Vom modela în sketchup, vom randa, și vom edita planșe a  ș.  
 
IPOTEZA de lucru

Pe situl propus, în continuarea manejului ce adăpostește azi Muzeul Terra ne vom imagina  o extensie, ce nu 
va depăși limitele unui pătrat de 33mx33m. Aceste pătrat este atașat în prelungirea structurii existente  ind 
aliniat la cele doua fatade longitudinale. În interiorul acestui sit de formă pătrată, clădirea propusă pentru a 
adaposti noul spațiu expozițional poate ocupa între 60 și 80 % din suprafața pusă la dispoziție. Spațiul ne-
construit rămas va   tratat ca o curte interioară sau ca un aparat de intrare. Clădirea propusă va reinterpreta 
în limbaj modern tipologia spațială a clădirii manejului. Se va păstra regimul de înălțime existent, aliniamen-
tul la coamă și cornișă, cu posibilitatea realizarii unui singur accent vertical. Clădirea propusă va   realizată 
într-un raport egal de spații structura (caramidă) și spații scheletale (lemn).

În interior, se va imagina o rețea de axe verticale dispuse pe ambele direcții conform unei con  gurații 
hipostile. Această condiție spațială a câmpului de elemente verticale surprinde un tip de spațiu structura 
ce pe de-o parte susține acoperișul sălii de expunere, pe de alta parte susține diferitele nivele de expunere 
determinand inclusiv forma și con  gurația spațiilor de circulatie. In consecinta, în interiorul acestei rețele 
va trebui sa organizați un traseu cu elemente de podest, balcoane interioare și terase a  ate pe cel puțin trei 
cote diferite, pastrand o diferenta minima dintre cel mai jos punct și cel mai înalt punct de minim 3 m. Va 
rezulta o spatialitate de tip Raumplan.

Clădirea propusă nu este climatizata și nu are inchideri exterioare de tip ferestre sau suprafețe vitrate. 
Spațiile sunt însă protejate de ploaie și de vânturi dominante. 
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Funcțiile pe care acest nou spațiu expozițional le va adaposti sunt: 
Spațiu expozițional pentru colecția de obiecte mici și medii din colecția muzeului. Sculpturile expuse sunt de 
doua categorii: mari - cu înălțimea de minim 3 m, și medii / mici, cu înălțimea de maxim 1 m. Spațiul adapost-
este în jur de 10 lucrări mari în poziții  xe, restul  ind piese medii și mici.
Un spațiu întunecos pentru proiecții de video-uri, cu o suprafața minimă de 25mp. 
Un spațiu multifuncțional pentru workshopuri, prezentari si ateliere cu copii. Atașat acestui spațiu se va 
organiza o zona de gradene cu spațiu pentru 50 de persoane.
Spații anexă de depozitare materiale și recuzită în suprafață de 20 mp.
Un grup sanitar unisex
 
METODOLOGIA DE STUDIU

Metodologia acestui semestru poate   urmărită în acest desfășurător
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18pPfFPIeR8bOGHJi6bnm6SvjBdAgivj8-spWGKQN1vA/
edit?usp=sharing
Anumite activități pot   modi  cate în funcție de nevoi în acord cu obiectivele de predare și ritmul de lucru al 
anului.
 
CRITERII DE NOTARE

Capacitatea de identi  care și valori  care a calităților sitului, modul de raportare la clădirea existentă;
Abilitatea de operare cu trama spațială în cadrul compoziției spațiului și formei (Spațiu structură, Plan liber / 
Raumplan);
Modul de organizare al spațiilor intr-una din urmatoarele con  guratii: spațiu în spațiu, spații adiacente, spații 
întrepătrunse;
Calitatea și claritatea propunerii în ceea ce privește relația forma/ structura, calitatea și claritatea sistemului 
structural și relația lui cu sistemul de închideri,
Soluția celor trei fațade și modul lor de articulare cu fațadele existente
Soluția de rezolvare a temei mișcării și a traseului interior-exterior; apropierea de casa, praguri și aparate de 
intrare, con  gurația traseului, relația traseu - spațiu, forma spațiului de circulatie,
Calitatea poetică a spațiului imaginat și modul de argumentare al soluției în timpul sustinerilor;
Competentele gra  ce și calitatea prezentării proiectului în diversele lui faze.
Calitatea bricolajului machetei,

PREDARE

Pe parcursul celor zece săptămâni de proiect vei avea disponibile 16 șanse de a face corectură. Dacă ești în-
matriculat în anul 1, pentru a promova acest exercițiu va   nevoie să bifezi un minim de 14 corecturi, din care 
8 sunt minime în prima etapă a proiectului (până la vacanța de Paște).
Dacă ești restanțier, va trebui să ai un minim de 5 corecturi în prima etapa si un total minim de 8 corecturi pe 
întreg semestrul.
Orice corectură în minus fata de limitele speci  cate mai sus, se va depuncta cu -0.5 din nota  nală pe semes-
tru.
Condițiile de predare vor   anunțate pe campusul virtual cu minim o săptămână înaintea termenului de 
predare. Calendarul de predari poate   consultat in desfasuratorul proiectului.


