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B.I.A.   si    LOCUIRE in Vremea Guvidului 

 

Sunteti un cuplu la inceput de drum. Pandemia a trecut , dar va puteti astepta si la alte 

surprize. Un program de cofinantare pentru Start-up-uri va permite sa incercati sa va luati viata in 

maini si sa fiti relativ autonomi. Aveti un teren si in limitele unui POT de 40% puteti incerca sa va 

acomodati si un birou de proiectare si o locuire pentru voi si chiar un posibil al treilea ….Exercitiul 

distantarii sociale v-a orientat catre muzica , arte, literatura, catre introspectie si natura. E posibil 

sa va impartiti viata intre zoom, V.R. si macar un crampei de Realitate. Trebuie sa activati 8-12 

ore pe zi si mai e si restul…..doua biciclete, un mic automobil electric, cateva unelte de gradina. 

Si ati inceput incet, incet, sa deveniti  mai muzicali, cu preferinte de la Lars Danielsson, Ulf 

Wakenius, Youn Sun Nah, ……………etc.. 

Tema Strategica pentru acest proiect de verificare poate fi chiar o schita de proiect de 

viata privata si profesionala la inceput de drum. La acest nivel trebuie sa va propuneti un tip de 

ambianta, de atmosfera, trebuie sa reflectati la un mod de viata si la o poezie a locuirii. Caci veti 

sta mult acasa si s-ar putea chiar aceasta sa devina si oglinda profesionala a dvs.. Si totusi va 

ganditi sa aveti cat de cat si invitati uneori. Si clienti……in carne si oase. 

Tema spatiala decurge de la sine , iar regulile gradului de intimidate, ale parcursului de la 

public la privat, ale continuitatii/separarii, etc., le regasiti si prin cursul de t.a. din semestrul 1. 

Spatiu exterior intermediar, hol, birou (uri), depozitari, printer, comp.(uri), living, sufragerie, 

bucatarie, pivnita, vin, grup sanitar ,  doua dormitoare, baie, gradina, vegetatie, foc, apa, cer, 

sunet, lumina, ascensiune, views, etc.. 

Tema tehnica presupune si alegeri ce tin de caracterul intrinsec al “atmosferei  bazice” pe 

care o doriti – materialitate, textura, culoare, ascunderea sau nu a tectonicii, mod de acoperire, 

etc.. Totodata aveti nevoie de o calitate fizica, o casa sanatoasa si economica, cu  ventilare, 

economie de energie, etc.. 

Pentru ca sunteti doar dupa trei ani de studii de Arhitectura, nu ar fi lipsit de interes sa va 

bazati acest mic proiect pe studiile de Arhitectura in Stil si de Istoria Arhitecturii Moderne. Ar putea 

fi un reper pentru dvs., impreuna cu tot ce am facut impreuna la atelierul de proiectare si la 

cursurile de teorie din cele doua semestre , dar si la cele din anii trecuti. 

Incercati sa nu va complicati, luati in considerare ca aveti un buget limitat, ca un program 

de finantare  de acest tip presupune si un aport de cca  40 % al dvs., nu uitati ca o constructie 

scumpa nu presupune automat calitate arhitecturala. 

Suprafata de teren destinata proiectului dvs. este pe str. Cosminului nr.3 si are o 

dimensiune de 13,85 m la strada si 22,52 m in adancime. Avand in vedere inghesuiala de 

automobile la strada in acea zona va fi de preferat sa alocati un spatiu pentru garaj la parter 

impreuna cu spatiul de lucru al Biroului Individual de Arhitectura (B.I.A.). 
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Se cer pe max. 4 planse A3 : 

Tabel cu suprafetele construite pe care vi le propuneti impreuna cu un mic buget estimat 

Plan de situatie  sc. 1:500 

Planuri, sectiuni , fatade sc. 1:100  

Schite de atmosfera, imagini exterioare, axonometrie. 

Criteriile de apreciere vor fi :  

-    Claritatea conceptului si un tabel de suprafete corect. 

-     Claritate si corectitudine functionala, o cladire sanatoasa si sigura, o abordare integrata 

impreuna cu gradina din spate ; 

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

mișcării; 

-    Atmosfera și caracterul din interior; 

-    Sentimentul locului, arta locului, integrarea in cadrul 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; 

 

 

SUCCES ! 

 

 


