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Petice de nori în amurgul vişiniu (fragment) Ouyang Xiu

Petice de nori în amurgul vişiniu – pe lacul de vest este plăcut. Flori pe mal, lintiţă pe nisip,
Patruzeci de hectare de vălurele molcome, Nici un om pe malul înverzit – se aude doar clipocitul unei 
bărci.

Spre sud-vest, de partea cealaltă-a lunii, plutesc zdrenţe de nori. Se lasă răcoare la marginea lizierei,
Parfumul florilor de lotus devine aproape vizibil; Ascultând vântul care susură pe faţa apei, faţa vinului 
devine gravă.

Tema acestui proiect de verificare propune studentilor realizarea unui proiect de locuire destinat unei
singure persoane, pentru o perioada limitata de timp si care sa speculeze locatia, prin asezarea si
orientarea spatiilor, dar si prin constientizarea si valorificarea in solutie elementelor naturale (apa,
vegetatie, lumina, sunet, etc.). Locuinta este destinata unui poet care se poate retrage aici, pentru a
gasi inspiratia si avea linistea necesara lucrului.  Cadrul natural existent trebuie sa completeze
solutia aleasa. 

Zonele functionale vor fi propuse / detaliate si proiectate de fiecare student, in functie de felul
in care isi imagineaza nevoile beneficiarului, avand o suprafata interioara maxima de 15 mp.
Ele pot fi separate clar sau interconectate. Solutia trebuie sa ofere deschideri (terase) spre
cadrul natural care sa completeze spatiile interioare (nu intra in suprafata ceruta).

Locuinta beneficiaza de o suprafata limitata de teren, astfel se va propune  un singur loc de parcare
pentru bicicleta in zona de acces a locuintei.  Spatiul natural  este unul  care trebuie sa se poata
constitui in sursa de inspiratie  Asezarea pe sit, raportarea la context (atat cel construit cat si cel
natural), lumina si orientarea spatiilor fata de punctele cardinale vor constitui  elemente definitorii in
conceptul de arhitectura si  un punct de referinta in evaluarea lucrarilor. De asemenea proiectele
trebuie sa dovedeasca o cunostere a principiilor de organizare spatiala si functionala iar gabaritarea
spatiilor si mobilarea sunt criterii eliminatorii.
Dimensiunea spatiilor poate fi minimala fara insa a afecta functionalitatea acestora.

Se cer pe un  format  50/70 piesele desenate  (piese obligatorii: plan de situatie(scara primita),
toate planurile 1:50, sectiune caracteristica 1:50, 2 fatade 1:50, perspectiva exterioara si orice alte
piese  care  vin  in  ajutorul  intelegerii  proiectului  (schite  concept,  scheme organizare  functionala,
mobilier, detalii specifice, perspective) si care sa puna in valoare conceptul individual, alaturi de un
memoriu justificativ de aprox. 100 de cuvinte.(acesta explica alegerile particulare facute in cadrul
proiectului)  Piesele desenate vor fi mobilate  si se vor indica materialele folosite.

La evaluarea acestui proiect se va tine cont de urmatoarele criterii:
 Atentia si intelegerea raportului dintre spatiile locuintei si vecinatatile imediate
 Alcatuirea spatiala si functionala
 Lumina / orientarea fata de punctele cardinale si context (natural si antropic)
 Reprezentarea grafica si capacitatea de a ilustra  ideea proiectului

Data de lansare a temei: luni 11.01.2016– ora 8.00
Data de predare: luni 11.01.2016– ora 20.00
Intocmit : colectiv an II

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ouyang+Xiu
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