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A II . în oraş

FEEDBACK
grupa  D DEME OANA

- o strategie posibilă, dar neterminată
- caută locuri şi spaţii comune generate de volumetrie
- parterul trebuie să comunice cu etajele locuirii (mai mult decât printr-o scară)
- apartamente cu locuri exterioare

- mergi mai departe pe tema deconstrucţiei, dar asumă-ţi volumele cu care lucrezi, 
distanţele dintre ele şi relaţiile acestora cu situl
- sunt două volume sau nu? SUS/JOS
- două reguli principale de (de)structurare: 1.distanţarea vol. pt. a obţine spaţii exterioare 
de calitate / 2. proporţionarea vol. pt. a obţine spaţii interioare de calitate

- un proiect care vrea prea mult pentru locul dat de temă - oferă prea puţin oraşului
- nu este un exerciţiu de bună vecinătate şi nu lucreză bine cu publicul
- apartamente mari cu probleme de organizare

- ocupare agresivă a terenului - nejusti�cată
- amplasarea circulaţiei şi a traseelor?
- spaţii interioare prea fragmentate
- variante de ocupare astfel încât spaţiile rezultate să aibă calitate

- nu se înţelege nimic din strategie
- nu are argumente de poziţionare în sit / raport la vecinătăţi
- o soluţie neasumată / confuză / nehotărâtă
- atenţie la continuarea proiectului!!!

- strategie neasumată
- proiect cu potenţial, dar lipsit de evoluţie
- distanţe faţă de limite + raportare la spaţiul exterior?
- spaţii interioare??

- concept posibil / trebuie continuată strategia - “pieliţa”
- atenţie la organizarea apartamentelor
- relaţia apartament / “pieliţă” / spaţiu public

- cum continui coaja?
- ce relaţii spaţiale poţi obţine între volume şi coajă?
- cum materializezi coaja? transparenţă /opacitate / coerenţă texturală

- locuirea colectivă se transformă în locuinţe înşiruite
- nu comunică cu spaţiul public
- organizarea apartamentelor
- trebuie revizuită volumetria (de la 5 unităţi la 3)

- volumetrie compusă din felii verticale la exterior, puternic divizată pe orizontală la 
interior
- prea înghesuite sp. int. -> legătura cu exteriorul? - curţile din spate sunt interesante!
- terminaţia dinspre Cuza vodă prea abruptă / brutală
- sp. public are o poziţie nehotărâtă -> parterul e o “anexă”?

- o soluţie posibilă, de bună vecinătate
- spaţiul public legat de locuire
- refacerea apartamentelor

- foarte interesant mecanismul spaţiului public AMFITEATRE+CAFENEA+TERASA DE SUS 
-> acordă mai multă atenţie relaţiei dintre ele
- spaţii interioare mai puţin fragmentate -> foloseşte mai bine volumele cadru
- dacă decizi să tai volumele, mare atenţie la regulile după care faci asta!

- clari�carea soluţiei - cum continuă parterul cu etajele?
- cum rezolvi spaţiile comune (terase, accese, relaţiile cu sp. public)
- rezolvarea apartamentelor pe mai puţine niveluri

- soluţie între două concepte puternice
- asumarea tăieturii pe verticală?
- utilizarea corectă, pozitivă, a spaţiilor
- conexiuni pe verticală

- au rezultat două soluţii diferite
- locuirea nu este bine organizată
- spaţii exterioare (locuri) legate de coajă

- două soluţii diferite: 1. cele 3 volume separate+platforma // 2. coaja&curtea dinspre 
stradă
- hotărăşte-te pe una dintre ele!
- lucrează mai mult cu coaja, împreună cu volumele de locuit -> îmbogăţeşte spaţial 
soluţia!

- nu există nicio calitate a obiectului în relaţie cu vecinătatea
- nu aduce un plus spaţiului public
- trebuie reorganizată toată strategia
- rezolvă un obiect monovolum care negociază cu spaţiul public
- atenţie la apartamente -> circulaţii, gabarite, mobilare

- volumetrie rezultată din modi�cări funcţionale interioare
- faţadă mimetică, neasumată
- strategia s-a pierdut pe parcurs??
- care sunt calităţile spaţiale ale soluţiei tale?

- o soluţie bine relaţionată cu spaţiul public (transparenţa)
- circulaţia interioară interesantă
- volumetrie mult prea complicată pentru strategie
- atenţie la mobilare

- concept interesant; prea mult complicat d.p.d.v. volumetric
- simpli�că volumetria dintre plăci; raportează-te la circulaţii&relaţiile din sit
- atenţie la faţadă&transparenţă

- spaţiul public comun îşi pierde din importanţă
- soluţie fără studiu su�cient
- apartamente mici

- proporţii asumate ale volumelor!! care este relaţia dintre volume şi spaţiul public?
- spaţii interioare care să se bucure de proporţii bine gândite şi o relaţie bună cu 
exteriorul/ sp. public!
- lucrează mai mult cu volumele în raport cu contextul
- evoluţie!!!!
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- există o incoerenţă între strategie şi ce a rezultat
- tema scărilor ce dezvoltă locuri interesante ce leagă apartamentele
- coşul poate deveni o temă importantă -> înălţime
- cum rezolvi apartamentele?

- o soluţie ce mediază două lumi foarte diferite
- mai mult accent pe lumea “ludică” a soluţiei
- partea “grea” a volumetriei raportată mai clar la cea uşoară
- asumarea celor două lumi 
- studiu exemple > strategie > concept pentru volumul greu

- apartamente: mobilare/iluminare?
- liftul şi scările pe terase
- atenţie la gabarit

- atenţie la organizarea spaţiilor interioare
- lift, spaţii pentru circulaţie > mai coerente în raport cu soluţia
- continuă lucrul pe spaţiile interioare şi faţade, �ind atent la relaţia dintre interior şi 
exterior

- un concept nesusţinut
- nu are o relaţie bună cu spaţiul public
- probleme de acces / circulaţii /relaţii funcţionale
- volumetrie ce nu susţine conceptul

- spaţiu public orientat spre interior / spaţiu privat orientat spre exterior -> asumat?
- anunţarea unui grid structural, fără ca acesta să existe
- spaţii identice, neraportate la sit > invers!
- relaţia public/privat > acces?
- locul maşinii? + curtea ca spaţiul vertical?

- spaţiu comercial fără lumină, rezidual
- trebuie lucrat la circulaţiile interioare - ierarhie, dimensionare
- probleme de dimensionare a spaţiilor
- nu există coerenţă în relaţia public/privat
- iluminat / ventilaţie la spaţiile comune şi locuire

- accese nediferenţiate public/privat
- mult spaţiu lăsat publicului, neasumat
- limita dintre public şi privat neexploatată > faţade?
- atenţie la raportul dintre spaţiul exterior şi spaţiul interior
- circulaţii?

- nu rezolvă punctele cerute în evaluare
- fără apartamente tipizate/mobilare fără spaţialitate

- rezolvare planimetrică simplistă
- proiectul nu prezintă calităţi spaţiale
- integrare mimetică în vecinătate
- raport public/privat inexistent

- nu există bună vecinătate
- locuirea este nejusti�cată în raport cu volumetria
- nu aduce nimic bun spaţiului public
- spaţii şi locuri nejusti�cate

- volumetrie neasumată - care sunt elementele din sit de care vrei să pro�ţi?
- spaţiile interioare trebuie să aibă calitate, să se raporteze la exterior
- care este relaţia public / privat?
- spaţii ascalare > studiază raumpilot&ergonomia spaţiilor!

- probleme de iluminat la parter / ventilare
- rezolvarea circulaţiilor interioare -> scări interioare
- deschiderea către spaţiul public
- refacerea locuinţelor - planimetrie, organizare, mobilare, iluminat, privelişti

- trama relaţională INT/EXT (matricea faţadei) a fost alterată
- relaţia interior > stradă
- relaţia dintre curtea comună/spaţiu interioare comune/stradă/peisaj
- organizarea spaţiilor interioare?

- probleme la rezolvarea apartamentelor
- o soluţie ce trebuie completată cu spaţiile interioare
- curtea interioară şi relaţia cu apartamentele

- spaţiile interioare nu sunt bine organizate
- relaţia cu exteriorul
- asumarea transparenţei soluţiei
- faţadele subordonate conceptului (transparenţa)

- evoluţie bună -> pot rezulta spaţii comune interesante
- atenţie la refacerea volumetriei > circulaţii
- refacerea apartamentelor > organizare/mobilare
- studiu de faţade/consistenţă volumetrică

- asumarea volumetriilor : ext-int
- atenţie la raportul cu strada&calcanele
- atenţie la proporţia şi organizarea spaţiilor interioare


