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LOCUIRE TEMPORARĂ ÎN CETATE

“We are witnessing the emergence of a new fragmented system in which the old order of “compound spatial sequences” seems to give way to a new 
individual order of “interposed programmatic sequences”. All attempts to create operations aimed at imposing a rigid, martial order paradoxically 
lead to greater disorder, since the addition of any new element only increases the complexity of the whole [...]

Today in such chaos might be found, however, precisely our cities greatest wealth; within this current fragmented complexity that defines them 
can be seen, in effect, the potential for a future quality. [...] in the same way that modern television programmes are determined by the viewers 
themselves as they switch from one channel to another, the modern tailor-made city is constituted on the basis of the individual editing of uses and 
users rendered instantaneous dada-urbanists, to the despair of order seeking urbanists [...]

The patchwork rug is a setting for transformations, a field of permanent evolutivity and readjustment in which what matters ultimately are the 
lines of connection and the landscapes of relation. [...] the ultimate objective is both to position newly identified programmes and to create a new 
equilibrium that would underscore this rug-like or patchwork quality as an interconnected global whole” - Willem Jan, PATCHWORK CITY.

Tema proiectul de verificare al cunoştiinţelor acumulate la atelierul anului 2 de studiu propune studenţilor 
studiul de amplasament şi rezolvare funcţională a unei unităţi de cazare de tip Hostel, amplasat în centrul istoric 
al oraşului Timişoara.

Hostelul reprezintă un tip de locuire temporară devenit din ce în ce mai prezent în circuitul turistic internaţional, 
fiind adresat în primul rând persoanelor tinere, încurajându-se comunicarea şi participarea la activităţi de social-
izare.

Hostelul presupune mobilitate, comunicare şi eficienţă - respectiv câteva dintre elementele care definesc  modul 
de viaţă al individului urban contemporan.

Amplasamentul propus se află pe strada Augustin Pacha din Timişoara, pe un teren rezultat în urma dărâmării 
unui corp de clădire istorică în anii 90, ca urmare a strategiei agresive de ocupare a parcelei învecinate. Suprafaţa  
terenului este de 127 mp, din care se poate ocupa un procent de maxim 50%, cu o înălţime maximă admisă dată 
de cornişa clădirii vecine (+12,32). Propunerea de poate lipi de o parte din calcanele vecine, faţă de restul cal-
canelor fiind necesar a lăsa o distanţă minimă, astfel încât să se asigure o relaţie de bună vecinătate cu acestea.

Proiectul va trebui să rezolve cazarea  a cel mult 20 de persoane, având următoarele funcţiuni distribuite pe 
niveluri:
Parter: acces+spaţii comune/funcţiuni complementare (închiriat şi reparat biciclete, cafenea, hobbyroom, loc 
de gătit, internet room, alte funcţiuni...)
Etaj/etaje: cazare+băi pe sexe+posibil funcţiuni complementare

Proiectul urmăreşte şi evaluarea cunoştiinţelor studentului în ceea ce priveşte analiza, documentarea şi valorifi-
carea calităţilor unui singur material în cadrul proiectului: LEMNUL.

Proiectul de verificare se va preda pe format A1(840x594mm), orizontal. Planşa va avea în colţul din dreapta 
jos un cartuş de 6x6cm care va conţine datele de identificare ale autorului proiectului. Acest colţ va fi sigilat şi 
ştampilat SÂMBĂTĂ LA ORA 12.00. Planşele vor fi lipite de planşete iar proiectul se va lucra în şcoală - datorită 
acestui fapt sunt interzise tehnica de lucru pe calculator precum şi colajele.

PIESE OBLIGATORII:
- plan de situaţie, scara 1:500
- plan parter cu amenajarea parcelei, scara 1:50
- planurile tuturor nivelurilor, scara 1:50
- secţiune transversală + longitudinală, scara 1:50
- faţada dinspre stradă cu cel puţin 5m din faţadele clădirilor alăturate, scara 1:50
- o perspectivă exterioară, de la nivelul ochiului
- text descriptiv, maxim 300 de cuvinte.
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CALENDARUL PREDĂRII:

Lansare temă: Vineri 24.05, ora 17.00.
Semnarea lucrărilor: Sâmbătă 25.05, ora 12.00.
Predarea lucrărilor: Luni, 27.05, ora 19.00.

STRATEGIE: 
- capacitatea de a propune o strategie de inserţie valabilă şi interesantă pentru contextul dat
- capacitatea de rezolvare funcţională a locuirii temporare
- adaptabilitatea soluţiei la cerintele neconventionale ale unui hostel 

MATERIALITATE:
- capacitatea de a coordona rezolvarea funcţională a clădirii cu cea volumetrică/structurală a sa prin intermediul 
materialului impus - atmosferă/textură/imagine de detaliu vs. imagine de ansamblu

REPREZENTARE:
- capacitatea de a reprezenta coerent soluţia şi proprietăţile acesteia prin intermediul unor piese desenate cu 
valoare logică şi grafică ridicată
- capacitatea de a descrie coerent şi logic, prin intermediul unui scurt text, strategia inserţiei în context şi atmos-
fera propusă
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