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MODUL DE LOCUIRE TEMPORARĂ PENTRU UN FESTIVAL DE ARTĂ ÎN AER LIBER
Organizarea unui festival de artă în aer liber presupune pe lângă managementul artistic, şi o componentă de 
gestiune a spaţiului într-un cadru natural prestabilit. Locuirea temporară, în cadrul unui asemenea eveniment 
poate însemna mai mult decât delimitarea unei zone de campare în preajma atracţiilor artistice. Tema acestui 
proiect propune rezolvarea unui modul de locuire temporară destinată unui grup de 4 artişti invitaţi la un astfel 
de festival - care au ca şi obiectiv diferite manifestări culturale ( concerte, workshop-uri, mediapoint, vernisaje, 
session-uri, etc..).

Amplasamentul propus spre organizarea evenimentului este Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara, ce a de-
venit în ultimul timp o consacrată locaţie pentru evenimente culturale temporare ( vezi festivalul PLAI). Modulul 
de locuire propus va fi integrat în ansamblul muzeului fără a perturba atmosfera, fluxurile de circulaţii existente, 
incintele protejate şi delimitate, precum şi obiectivele de interes public.

Modulul de locuire va cuprinde urmatoarele funcţiuni:
1. LOCUIRE: acces, spaţiu pentru odihnă, spaţiu pentru luat masa, spaţiu de socializare.
2. UTILITATE: spaţiu de depozitare al instrumentelor de muzică/garderobă.
3. INTERACŢIUNE: loc de interacţiune cu publicul / spaţiu pentru workshop, organizat în interior sau exterior.

Orice alt spaţiu considerat necesar a completa schema funcţională obligatorie, fără a depăşi suprafaţa maximă 
admisă.
Modulul de locuire nu are grup sanitar, aceasta funcţiune fiind preluată de spaţii special organizate în incinta 
amenajată a festivalului.

În elaborarea şi evaluarea proiectului se va ţine cont de urmatoarele date de temă:
- Locuinţa va fi monovolum.
- Se va ţine cont de caracterul temporar, montajul rapid şi disponibilitatea la transport.
- Modulul de locuire va studia foarte atent realţia interior/exterior, fiind permisă extinderea sa în peisaj pentru a 
oferi spaţii exterioare acoperite.
- Se va ţine cont de integrarea în peisaj, fără a influenţa negativ situl propus.
- Se vor valorifica reperele naturale, iluminatul natural şi alte caracteristici oferite de sit.
- Regimul de înălţime nu este limitat, dar trebuie raportat la context.
- Se vor propune materiale de construcţie ce permit un montaj rapid şi sunt usor de transportat: lemn şi panouri 
din lemn, panouri metalice sau panouri compozite, plastic, materiale şi tehnologii neconvenţionale (carton , mat 
vegetale), materiale neconventionale refolosite din alte industrii, orice materiale ce permit ridicarea locuinţei 
prin tehnică rapidă.
- Suprafaţa utilă maximă va fi de 25 mp.
- Înălţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia mansardelor şi nişelor.

Suprafaţa utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor încălzite.
Lăţimea minimă de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul locuinţei va fi de 120 cm.

- Capacitatea de a organiza funcţional modulul de locuire într-o suprafaţă de maxim 25 mp.
- Capacitatea de rezolvare volumetrică şi adaptarea la sit.
- Capacitatea de redactare a proiectului.

Redactarea proiectului se va face pe o planşă A1 portret, în tehnică la alegere, având în colţul din dreapta jos un 
pătrat de 6/6 cm cu cartuşul de identificare ce va fi îndoit şi lipit, având următoarele informaţii: nume, prenume, 
anul de studiu şi data predării.

Piese obligatorii: planuri, secţiuni, faţade - scara 1:50 (La alegere, se poate desena proiectul si la scara mai mare 
(1:20, 1:25), plan de situaţie - pe planul dat prin temă se va marca locaţia aleasă, inserţie în fotografie.

Lansarea proiectului: Joi 31.01.2013, ora 16.00.
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