
 

PROIECT ANUL 3, 2020, SEMESTRUL 2  :   

CENTRUL PENTRU ARTA CONTEMPORANA  - TIMISOARA 

1. INTRO :  

Timisoara se caracterizeaza prin mai multe “traditii”, depinzand fireste de nivelul de abordare si 

intelegere al identitatii si istoriei orasului. Daca dintr-un punct de vedere, traditia de oras central-

european, grefat pe o asezare cu rol covarsitor strategic-militar, este cea importanta, dintr-un alt punct 

de vedere cea de oras inter si multi cultural cosmopolit, pentru acest proiect ne intereseaza sa ne 

referim la o traditie mai recenta, tinand de ultima suta de ani, aceea de oras al inovarii si avangardei.   

Din punctul nostru de vedere, nume precum  Victor Deznay, o voce devenita influenta in cadrul CIAM, 

pasionat de urbanismul modern interbelic,   Sorin Titel….Livius Ciocarlie…..Aktions Gruppe Banat (in zona 

literaturii),   111 si SIGMA  (Stefan Bertalan, Roman Cotosman, Constantin Flondor, Doru Tulcan, etc,….), 

Paul Neagu, Peter Jecza, Stefan Calarasanu, Leon Vreme (in zona artelor plastice),  Eduard Pamfil, 

Ogodescu, Stoessel, etc…. (medici psihiatri si filosofi ai artei si nu numai….), Richard Oschanitzki 

(compozitor ….),  Sfintii/Phoenix, Progresiv TM, Clasic XX, ProMuzica, Paul Weiner & comp., Doru 

Apreotesei, Dan Ionescu, Toni Kuhn,  etc. (in zona Rock/Jazz),  inseamna foarte mult.  

2. PROBLEMA : 

Suntem in pragul anului 2021, cand Timisoara va fi timp de un an Capitala Europeana a Culturii si in oras 

nu exista un Centru/ Muzeu /Galerie dedicat Artei Contemporane.  

Fenomenul Art Encounters a debutat in Timisoara si Arad in  anul 2015 cu o prima editie, ocazie cu care , 

in afara unor expozitii de exceptie, au fost (re) inventate , regenerate , chiar daca pentru un timp limitat, 

spatii si locuri noi -CAZARMA U, etc.. A doua editie din 2017 a continuat in a valoriza spatii noi, precum 

depoul RATT de pe bul. Take Ionescu. Nu stim care vor fi surprizele pentru anul 2021, dar pentru 2023 ar 

putea  fi posibila inaugurarea unui sediu al acestei manifestari, mai ales in conditiile in care incepand de 

anul trecut, fundatia Art Encounters a demarat si un program care include expozitii temporare, rezidente, 

program de educatie, etc.. Pe langa AE, sunt demne a fi mentionate si alte institutii din zona aceasta, 

precum Galeriile Jecza/Triade, Calina – KUNST HAUS BEGA, Calpe,  precum si Muzeul de Arta din Piata 

Unirii, care detine o colectie importanta de arta contemporana romaneasca. 

3. IPOTEZA : 

Fundatia AE, intr-un parteneriat cu celelalte institutii interesate , intr-un posibil P.P.P. (in situatia in care 

terenul avut in vedere este in proprietatea Primariei si nu numai…) initiaza si dezvolta proiectul pentru  

CENTRUL PENTRU ARTA CONTEMPORANA  - TIMISOARA. 

Una dintre variantele posibile pentru viitorul sediu pentru Centrul de Arta Contemporana administrat 

de fundatia  Art Encounters este amplasarea acestuia pe locatia actualului restaurant FLORA. Aceasta 

optiune presupune achizitionarea restaurantului aflat pe amplasament, demolarea sa si pe acelasi teren 

edificarea viitorului Centru de Arta Contemporana. 



 Pentru generatiile de tineri ale anilor 70-90, acest loc , impreuna cu malul sudic al Begai , adiacent bul. 

Tudor Vladimirescu , inseamna foarte mult , legat de traditia Timisoarei de oras avangardist, de oras al 

artei  ( http://www.2016.privesteorasul.com/ ). Ceea ce era nu de  mult D’Arc pentru cei tineri era pentru 

cei de atunci Flora. Daca in anii ’60 aparea pavilionul Flora (un pavilion inspirat de arhitectura lui Mies van 

der Rohe/ Phillip Johnson de catre arh. Stefan Iojica) amplasat pe malul Begai ce era atunci realizat ca o 

mare expozitie peisager-florala, in anii ’80 se realizeaza aici parcul de sculptura, iar in 1992 se da in 

folosinta sub podul de la Maria Clubul de Jazz, menit a continua traditia anilor ’70 a lui Paul Weiner, 

Kamocsa Bela, Puba Hromadka, Liviu Butoi , Doru Apreotesei, etc.. Locul numit FLORA a reprezentat si in 

ultimii ani o atractie , trebuiesc amintite concertele pe Bega organizate de Filarmonica exact in dreptul 

sau.  

Avand in vedere traditia locului , deopotriva legata de artele plastice – sculptura, ambiental peisagera si 

muzicala, acest loc ar fi potrivit pentru un CENTRU pentru ARTA CONTEMPORANA, cu accent pe cele 

enumerate mai sus. 

4. OBIECTIVE : 

Ceea ce este extrem de important este de inteles ca misiunea acestei institutii este incurajarea, 

promovarea,  sprijinirea si dezvoltarea artei contemporane (locala, nationala si regionala). Ultima 

expozitie organizata de catre Fundatia AE la Paris anul trecut la sediul P.C.F. (arh. Oscar Niemeier) este 

elocventa. In acest sens, si tema functionala avuta in vedere in structurarea sediului acesteia trebuie sa 

sustina aceste scopuri strategice. Pe langa aceasta am adaugat-o pe cea legata de auditia muzicala in 

speranta revigorarii acelei traditii timisorene amintite mai sus. 

In consecinta a rezultat o posibila tema de proiectare, generata de o serie de activitati-programe 

imaginate a se petrece in cadrul galeriei.  Aceasta nu va fi doar un spatiu expozitional ci un ansamblu 

complex, insumand max.2.500.mp. de arie utila, gazduind urmatoarele: 

 

1. Programul de sprijinire a creatiei actuale - prin rezidente de artisti (2-3 ateliere), prin sprijinirea 

realizarii de lucrari , etc. 

2.  Programul de cercetare istorica a artei contemporane - prin rezidente de cercetare , adica ar fi 

necesare 1-2 birouri pentru vizitatori si un spatiu de depozitare arta - intre 150-200 mp, cu sistem 

rastel metalic si dulapuri cu sertare pentru desene. 

3.  Programul de expozitii – a. spatiu expozitional (250 mp, in principiu pereti albi, lumina naturala 

indirecta, lumina specializata) impreuna cu spatiul de depozitare non-arta , care ar putea fi 

amplasat si in subsol. b. Expozitia permanenta – 650 mp. 

4.  Program educational - atat pentru copii cat si pentru adulti interesati, inclusiv prin programe, 

biblioteca de arta, etc. 

5. Programul destinat auditiilor muzicale 

 

 S-ar contura o astfel o posibila  structura a spatiului: 

- spatiu expozitional ………………………………………………………………………………………. 900. mp. 

- biblioteca arta ……………………………………………………………………………………………….. 50 -70 mp. 

- cafenea/bistro + spatiu auditii muzicale…………………………………………………………..400 mp. 

- zona educationala …….…………………………………………………………………………………….100 mp. 

http://www.2016.privesteorasul.com/


- depozitare arta ……………………………………………………………………………………………….200 mp. 

- depozitare non-arta, spatii tehnice……….………………………………………………………. .200 mp.  

- 3 birouri administrative…………………………………………………………………………………….50 mp. 

- 2 birouri vizitatori (sau pentru birouri un mic open space pentru 4-6 persoane).40 mp. 

- 2-3 ateliere………………………………………………………………………………………………………  60 mp. 

La acestea s-ar adauga spatii de tip hol acces-foyer cu un punct de receptie-info, o mica garderoba, 

grupuri sanitare, circulatii. 

    Situata intr-o zona de flux pietonal ,  relativ la mijlocul distantei intre cele doua poduri peste Bega, 

este de asteptat ca centrul sa se extinda uneori in spatiul public adiacent, inclusiv in zonele verzi,  cu 

expozitii in aer liber, deci una dintre temele fundamentale ale acestui proiect este relatia interior-

exterior, spatiile intermediare, accesibilitatea  si deschiderea ansamblului catre exterior.  

Avand in vedere pozitia sa de exceptie, foarte expusa din toate directiile, de pe cele doua poduri, de pe 

celalalt mal , etc., infatisarea viitoarei cladiri este extrem de importanta , ea urmand sa aiba un rol 

deosebit simbolic, reprezentativ. 

Fiind in vecinatatea unor perspective deosebite de-a lungul Begai, catre Catedrala Metropolitana, etc., 

relatia interior-exterior devine importanta si din punct de vedere vizual, cladirea devenind la randul ei 

un posibil dispozitiv de a privi catre exterior. 

Este de dorit a fi generat un centru atractiv, activ, viu, opus unui muzeu static. In consecinta , strategia 

proiectului, atat la scara urbana a insertiei,  cat si la scara spatiilor interioare trebuie sa tina cont de 

aceste deziderate. 

De asemenea, un obiectiv major este acela al unei atmosfere de neuitat, chiar surprinzatoare    

Avand un regim de inaltime de Subsol, Parter,  si max. inca un Etaj , Cladirea va trebui sa se inscrie in 

dreptunghiul de cca 44 x 40 m din planul de situatie anexat.  

Atat la nivel de structura de rezistenta cat si la nivel de materiale de construire  utilizate  (inchideri, finisaje, 

tamplarii, sisteme cortina, pardoseli, etc.) exista o libertate maxima, ne mai vorbind despre limbajul 

architectural, care poate dialoga cu malul, podurile, luciul apei, etc.. 

O AMBITIE care ar putea prinde contur legata de acest proiect ar fi aceea a devenirii sale franciza PEGGY 

GUGGENHEIM .  Alaturi de NY, Venetia, Berlin, Bilbao si  Abu Dhabi, Timisoara ar avea doar de 

castigat……. 

 

 

 

 

 



 

5. CRITERII DE APRECIERE ALE PROIECTULUI : 

 

a. Claritatea conceptului – punctul de pornire al unui proiect bun; 

b. Poezie si Expresie : 

-      Arta în arhitectură, proporția și structura spațială , topologia spatiului interior, ușurința 

mișcării; 

-      Atmosfera și caracterul din interior; 

-      Sentimentul locului, arta locului, integrarea amplasamentului; 

-      Viziune și stil, valoarea expresivă; 

-      Imagine și identitate; 

-      Deschideri vizuale, capacitatea de a oferi priveliști; 

-      Estetica fațadelor; 

-      Spiritul timpului, design inovativ  -       Inteligență și surpriză; 

-      Sinceritate structurală, funcțională și materială, integritate și corectitudine, un raport asumat 

intre osatura si ornament (“textila”  fatadelor purtate), simplitate și minimalism; 

           -        Valoarea iconica, emblematică; 

            -        Claritatea organizării,  

            -        Luarea în considerare a timpului, capacitatea de a îmbătrâni frumos/atemporalitatea; 

            -        Expresivitatea și reprezentarea; 

            -        Orientarea, perspectiva și aspectul;  lumina naturala in raport cu arta; 

            -        Detalierea și materialele; 

            -        Spațiul senzorial și material/emoția/frumusețea (rezonanța emoțională); 

c. Urbanitate, valoare sociala: 

- Calitatea spațiului public și dimensiunea umană, delimitarea clară între continuitate și 

împrejmuiri a spațiului public și a celui semi-privat; potential social 

 

d. Siguranta si sanatate a cladirii , valoare tehnica: 

- Un sistem structural care sa fie realist si sigur, rezistența la influențele ambientale (precum 

cutremur, vânturi și efectele schimbărilor climatice)  

- Protecția anti-incendiu și securitatea la incendiu . Accese si  scari interioare avand gabarite si 

fiind pozitionate corect din punct de vedere al evacuarii in caz de incendiu.  

- Parapeti corect dimensionati si amplasati; 

- Un iluminat corect, etc.. 

- Securitatea în exploatare; 

- Securitatea în întreținere; 

- Calitatea aerului și a climatului interior, protecția la încălzire și umiditate,  

- Iluminatul natural și iluminatul artificial;  

- Posibilitatea de demolare a clădirii sau de ”dezasamblare” selectivă.   

 

e. Confort, functionalitate: 

- Relatii functionale corecte intre spatii bazate pe diagrame/scenarii realiste  

- Grupuri sanitare amplasate si  dimensionate corect, raportate la un numar de persoane 

estimat. 



- Accesibilitate , atentie pentru persoane in varsta, copii si persoane cu dizabilitati 

- Flexibilitate 

- Ingrijire, curatare, mentenanta posibila,  

- Folosința optimă; 

- Confortul termic iarna și vara; 

- Calitatea și igiena aerului interior; 

- Confortul acustic interior și exterior; calitatea acustica a spatiului destinat auditiilor muzicale; 

- Confortul vizual, lumina naturală, umbrirea, măsuri anti-reflexie; 

- Nivelul iluminatului, distribuirea luminii; 

- Fezabilitatea conversiei; 

- Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități; 

- Ușurința curățeniei și a întreținerii structurii; 

- Caracterul ergonomic. 

-  

f. Economie,  green-building, ecologie: 

- O solutie echilibrata, fara excese care sa duca pretul pe mp. dincolo de cca 2.000. euro/mp. 

(adica atentie cu modele de tip Muzeul Porsche Stutgart, etc., preluate nedigerat, etc..) 

-       Ușurința dezasamblării, a reciclării și a demolării; 

-       Influența asupra mediului înconjurător; 

-       Coeficientul de utilizare a terenului;  

-       Umbrirea și crearea de spații publice verzi; 

-      Blocarea/ filtrarea luminii naturale ( poluarea luminoasă, reflexia orbitoare a luminii solare 

reflectata de pereții clădirii) 

-       Eficiența spațiului, utilizarea optimă 

-       Posibilitatea conversiei și a reutilizării; 

-       Flexibilitatea și adaptabilitatea  

-       Reziliența; 

 

DESFĂȘURĂTOR PROIECTARE (de urmarit eventualele schimbari de pe parcurs) 

 

17 – 28 feb. 
(2 săptămâni) 

Etapa 1 – Analiza sitului și a 
contextului 

Corectură obligatorie 28 feb. 

 

28 feb. – 20 martie 
(3 săptămâni) 

Etapa 2 – Concept arhitectural și 
peisager 
- volumetrie, schemă 
funcțională, axonometrie, schițe 
de concept, schițe de plan, 
secțiuni și fațade conceptuale, 
perspective, materiale, culori, 
inserții pe fotografii etc. 
- machetă de studiu. 

Corectură obligatorie 11 sau 13 
martie. 

  Predare intermediară 1 – 20 
martie 



 

20 martie – 8 mai 
(6 săptămâni) 

Etapa 3 – Volum, functiune si 
atmosfera 
- plan de încadrare 
- plan de situație 
- planuri 
- fațade 
- secțiuni 
- axonometrie 
- perspective 
- inserții fotografice 
- machetă de studiu 

Corectură obligatorie 7 sau 10 
aprilie. 

Vacanta 18 – 26 aprilie 

Liber – 1 mai 

  Predare intermediară – 8 mai 

Proiect scurt 11 -15 mai 

8 mai – 29 mai 
(2 săptămâni) 

Etapă finală Corectură obligatorie cu toate 
piesele 19 sau 22 mai 

 - plan de încadrare 
- plan de situație 
- planuri 
- fațade 
- secțiuni 
- axonometrie 
- perspective 
- inserții fotografice 
- machetă finală 

PREDARE FINALĂ – 29 mai 

 

 

 

 

 

 

 

Colectiv atelier de proiectare an3 Arhitectura – FAUT :  prof.dr.arh. Vlad Gaivoronschi, s.l..dr.arh. Gabriele 

Pascu, dr.arh. Ovidiu micsa, dr.arh. Dan Idiceanu, arh.Luminita Pascu, arh.Daniel Tellman Burileanu 

 


