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  LOCUL PERSONAL. spațiu locuit  (de odihnă /de zi ) 
  predarea  materialelor  27.10.2014 

Home, therefore, is where personal and interpersonal meet, where 
private and semi-private spheres are juxtaposed. The changing 
shape of the family and the changing configuration of the house are 
the outcome of the historically changing relationship between 
personal and interpersonal spheres inside the domestic space. 

   (Madanipour 2005[2003], p.102) 

Locuința este entitatea spațială unde locurile personale si cele comune (semi-personale) se 
relaționează pentru a constitui pentru fiecare dintre noi un mediu unic în care să ne putem 
regăsi. Gândirea modernistă transformă acestă relație într-una impersonală, legată mai 
mult de timp și de activitățile personale odată cu trecerea acestuia– spațiul de zi și spațiul 
de noapte. Momentul actual ne face să regândim și să nuanțăm acestă relație. 
 
Vă propunem astfel, completarea spațiului de odihnă/relaxare imaginat în prima parte a 
exercițiului cu un spațiu activ, un spațiu de zi, care să completeze schema locuirii 
personale. Acest loc este utilizat de la începutul zilei și până spre apus, speculând perioada 
activă a timpului petrecut în locuință, trecerea timpului și activitățiile proprii.  Fiecare 
dintre voi trebuie să-și completeze propriul scenariu de locuire imaginat. 
 
Relația dintre cela două spații își va extrage esența din modul în care sunt configurate cele 
doua spații, distanța dintre ele, trecerea, relațiile vizuale și spațiale, deschiderile, etc., vor fi 
atent studiate pentru fiecare soluție în parte. 
Se urmărește personalizarea locului în funcție de scenariul propus, înțelegerea 
particularităților șia detaliilor care îl pot face unic pentru fiecare dintre noi.  

 
tema:  TEMA de studiu de mai sus se lucrează individual. Se va propune un scenariu de activitati 
  specifice care sa particularizeze solutia aleasa pe situl prezentat. Scenariul propus va fi  
  descris de fiecare student în orice tehnică care îl poate face înțeles (text, perspective,  
  bandă desenată, colaj pe fotografie, etc.). Tehnica alesă trebuie să descrie în cel mai bun 
  mod locul imaginat. 

Predarea se va face pe un format  A2, alături de dosarul format A3 completat, susținut în 
prima parte (un dosar printat/desenat) și un material digital format  *.ppt,care va fi predat 
pe Dropbox, în directorul fiecărei grupe.  

 
scop:  Scopul temei este acela de a conștientiza legatura care se creeaza intre diverse activitati 
  specifice, locurile imaginate de fiecare student si mediul natural.   
  Se va aprecia: 
   -capacitatea de a intelege cum anumite activitati specifice pot genera, forma  
   si particulariza solutiile si pot genera locurile  

-capacitate de intelegere a modului in care locul propus se modifică odată cu 
trecerea timpului și cu activitățile interioare 
-capacitatea de a prezenta intr-o maniera coerenta proiectul propus 
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