
casa si raportarea la sit
raportarea casei la sit prin elemente arhitecturale

gestiunea teritoriului



• fără raportare



• raportare minimală
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house husaro



• raportare minimală



• raportare minimală, inlcusiv 

prin elemente naturale





Hillside house 

Okuwada Architects Office

• raportare minimală



• raportare minimală. Așezare pe platformă cu pietriș compactat. Accesul este 
realizat prin operații de substracție din volumul maximal.



• raportare minimală. Logie în bandă continuă suspendată către peisaj



• raportare minimală prin anvelopa extinsă care cuprinde terase
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Archipelago House



• raportare prin anvelopa extinsă. Terasele au vederi individuale spre peisaj



• Anvelopa e unificatorul unui spațiu interior fragmentar



• Casa liftată de la sol, nu atinge decât în mod minimal terenul





• raportare complexă 

House at Goleen

Niall McLaughlin Architects



• raportare complexă 



• raportare complexă prin sistem de terase, trasee si intervenții peisajere 



• suprafețe de apă + terase minerale cu texturi diferențiate pentru marcarea traseelor + 

banchete minerale



• terasa exterioară are acceași textură ca și pardoseala interioară 



• fațada nu încetează acolo unde începe iarba, casa nu este așezată indiferent față de 
suprafața de iarbă. Terasa minerală cuptrinde elemente naturale preluate din peisaj.



• urma casei (a suprafeței construite) VS. urma intervențiilor peisajere 



• raportare complexă prin extinderea arhitecturii în peisaj

Villa Freundorf

Project A01 Architects



• raportare complexă prin extinderea arhitecturii în peisaj



• raportare complexă prin extinderea arhitecturii în peisaj



• raportare complexă. Anvelopa conține în ea zonele din imediata apropiere 
a casei și prin ele se extinde în peisaj. 



• raportare complexă. Terase si trasee gradate. 



• raportare complexă. Fiecare spațiu liminal din interior se raportează 

diferențiat cu exteriorul: terasă, logie, etc. 



• raportare complexă prin prelucrarea topografiei

VNC House in Milos

decaArchitecture



• Întregul sit este ordonat prin plantații și un perete de protecție al 

vegetației plantate împotriva animalelor din zonă.



• raportare complexă prin extinderea arhitecturii în peisaj și 

prelucrarea topografiei terenului. Casă ascunsă, crează curți intime 

cu caractere diferite



• Parcursul spre casă + parcurgerea întregii case pe exterior



• Orientări diferite + caractere diferite ale anvelopei și ale zonelor 

exterioare limitrofe



• raportare complexă prin extinderea arhitecturii în peisaj și 

prelucrarea topografiei terenului. Casă ascunsă, crează curți intime 

cu caractere diferite



• raportare prin limite și obturare

Barragan House

Luis Barragan



• raportare prin obturarea masivă către stradă și sisteme de curți 

interioare gradate



• obturezi ceea ce dorești să controlezi din spațiul exterior și obții 

intimitate maximă în zone exterioare. Maximizezi relația cu exteriorul 

prin terase pe acoperiș, obturate la rândul lor.



• deschiderile sunt maximale în interiorul incintei controlate



concluzii
• raportarea casei la sit și gestiunea teritoriului prin 

arhitectură:
– sistemul de gestiune al sitului: căile de circulație (auto + pietonal) 

cu gradații de intensitate, terase (categorii diferite), locuri de stat, 
oglinzi de apă, loc de barbecue, ponton, etc.

– intervenția arhitecturală nu se termină la limita anvelopei casei. 
Arhitectura casei sau doar părți ale ei se extind logic în sit

– elementele exterioare ale casei leagă casa de loc, prelungind 
corpul construit în mediul natural apropiat

– intervențiile nu sunt simple elemente formale gratuite, ci au sens 
în relație cu funcțiunile, orientarea sau trasee la scară macro pe 
sit. De asemenea au o legătură conceptuală și formală cu 
arhitectura generală

– gestiunea corectă nu înseamnă umplerea sitului cu o colecție 
amplă de elemente, ci o ocupare echilibrată a sitului cu elemente 
relevante pentru obiectul arhitectural și pentru context

– edificarea sau lipsa edificării limitelor ține de gestiunea sitului 
prin arhitectură. Uneori limitele pot lipsi datorită configurării 
obiectului de arhitectură



• sistemul de gestiune al sitului: căile de circulație (auto + pietonal) cu 

gradații de intensitate, terase (categorii diferite), locuri de stat, 

oglinzi de apă, loc de barbecue, ponton, etc.



• intervenția arhitecturală nu se termină la limita anvelopei casei. 
Arhitectura casei sau doar părți ale ei se extind logic în sit



• elementele exterioare ale casei leagă casa de loc, prelungind corpul 
construit în mediul natural apropiat

Tham & videgård arkitekter 



• intervențiile nu sunt simple elemente formale gratuite, ci au sens în 
relație cu funcțiunile, orientarea sau trasee la scară macro pe sit. De 
asemenea au o legătură conceptuală și formală cu arhitectura 
generală

Tham & videgård arkitekter 



• gestiunea corectă nu înseamnă 
umplerea sitului cu o colecție amplă de 
elemente, ci o ocupare echilibrată a 
sitului cu elemente relevante pentru 
obiectul arhitectural și pentru contextTham & videgård arkitekter 



• edificarea sau lipsa edificării limitelor ține de gestiunea sitului prin 

arhitectură. Uneori limitele pot lipsi datorită configurării obiectului de 

arhitectură Silver House / Dwek Architectes


