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Home as a place is porous, open, intersection of social relations and 
emotions.     (Blunt, 2006 p.27) 
 

Fiecare dintre noi avem, fie că conștientizăm acest lucru sau nu, un loc personal în care ne 
simțim în siguranță, ne simțim protejați și căpătăm liniștea de a fi noi înșine. Departe de a fi 
doar un loc al retragerii, această familiaritate a sa ne face să putem comunica mai ușor, să 
interacționăm într-un mod firesc cu cei din jur. Acest loc are pentru fiecare o altă imagine și 
definiție, o altă dimensiune fizică și o altă semnificație. Poate fi un loc ascuns sau vizibil, 
liniștit sau plin de agitație, diferit de la persoană la persoană, dar posedând acele calități 
proprii care îl personalizează. 
 
Personal space provide a person with a location in the world and is a barrier that distinguishes and protects 
individuals from the outside world. It is part of a repertoire of a person's protective and communicative mesures, such 
as body, gestures, clothing and speech. 
       (Madanipour 2005[2003], p.25)  
 
Vă propunem imaginarea  unui spațiu personal, destinat odihnei și relaxării - o  zonă de 
noapte care să surprindă calitățile și caracteristicile perioadei de final a unei zile și să ofere 
într-un mod paticular fiecăruia ”liniștea”. Acest loc este utilizat de la sfârșitul zilei, 
speculând perioada de apus a soaerelui, trecerea timpului și activitățiile proprii, până după 
răsărit.  Fiecare dintre voi trebuie să-și imagineze propriul scenariu de locuire pe acestă 
perioadă și, în consecință, să-și proiecteze propriul loc care să urmeze acestă descriere. Se 
urmărește personalizarea locului în funcție de scenariul propus, înțelegerea 
particularităților șia detaliilor care îl pot face unic pentru fiecare dintre noi. Locul propus nu 
are o dimensiune stabilită dar, în funcție de dimensiunea corpului uman, de natura 
activităților propuse, atmosferă, etc. acesta va fi conformat să se potrivească acestora.  

 
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 format A3 (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 

Colectivul profesoral al anului II: 
Ana Branea, Rodica Dina, Dana Negrișanu, Codruţa Negrulescu, Răzvan Opriţa, Alma Preda, Oana Rupacici,  Claudiu Toma. 
http://arhitectura2tm.wordpress.com 
arhitectura2tm@gmail.com 


