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note:
– SIGLA CU DIMENSIUNEA DE 163 x 85 MM 
[SCRISURI ALBE PE FOND NEGRU] SE 
POZIȚIONEAZĂ PE FIECARE PANOU ÎN PARTEA 
STÂNGĂ SUS
– FONTURIlE FOlOSITE lA SIGlA ANUAlEI 
SUNT bEATbOx [dE 90 PT, dESCĂRCAbIlE dE 
PE http://angelwerks.com/channelzero/beatbox.
htm], ARChITECTURE EAST [dE 60 PT] șI FU-
TURA xblk bT [dE 18,7 PT]
– PE PRIMUl PANOU SE TREC dATElE CON-
FORM MODELULUI [CELE DE AICI FIIND DOAR 
PENTRU ExEMPlIFICARE] șI ExPlICAȚIIlOR 
dIN NOTA PRIVINd dATElE dE COMPlETAT 
– PE PANOUl 02 [SAU 03, dUPĂ CAZ] SE 
POZIȚIONEAZA NUMAI SIGlA FĂRĂ AlT SCRIS 
șI NUMĂRUl PANOUlUI

note:
– PE PORTIUNEA AlbA CU dIMENSIUNEA 
dE 263 x 163 MM SE POT POZITIONA NUMAI 
dESENE SAU SChIȚE CARE SĂ NU AFECTEZE 
lIZIbIlITATEA dATElOR
– PE SUPRAFAȚA dE 148 x 163 MM dIN 
PARTEA dREAPTĂ SE POT POZIȚIONA 
dESENE, FOTOGRAFII SAU TExT [CONFORM 
INdICAȚIIlOR]

note:
– PORȚIUNEA INFERIOARĂ A AMbElOR 
PANOURI dE 837 x 700 MM SE VA UTIlIZA PEN-
TRU IlUSTRAREA PROIECTUlUI [IMAGINI șI 
DESENE]
– NU SE RECOMANdĂ FOlOSIREA dE FON-
dURI [NEGRU SAU dE AlTĂ CUlOARE], dE 
TExTURI SAU dE FOTOGRAFII [INdIFERENT dE 
PRElUCRAREA ACESTORA] CA FUNdAl
– PE ACEASTĂ PORȚIUNE SE INTERZICE IN-
TROdUCEREA dE TExTE ExPlICATIVE CU 
ExCEPȚIA lEGENdElOR dESENElOR SAU FO-
TOGRAFIIlOR, PRECUM șI AUTORII ACESTORA. 
dE ASEMENEA SE INTERZICE POZIȚIONAREA 
UNOR SIGlE SAU AlTE INFORMAȚII [SITE-URI, 
AdRESE, ETC.], PRECUM șI dE SCRISURI CA 
FUNDAL
– ACEASTĂ PORȚIUNE NU VA AVEA ChENARE 
SAU AlTElE ASEMENEA

note:
– dATElE CU FONT ARIAl dE 12 bOld
– NUMElE PROIECTUlUI CU FONT ARIAl dE 
36 BOLD
– dISTANȚA dINTRE RÂNdURI dE 29,5 PT
– dUPĂ AUTOR[I] UN RÂNd dE 14 PT
– lA “SECȚIUNEA” SE lASĂ NUMAI CE CO-
RESPUNDE
– lA AUTOR[I] SE TREC CEI CARE AU 
ACEASTĂ CAlITATE, COAUTORUl[COAUTORII] 
INTRÂNd TOT AICI
– lA AMPlASAMENT POATE FI TRECUTĂ 
AdRESA COMPlETĂ SAU dOAR lOCAlITATEA
– “SUPRAFAȚA”  SE REFERĂ lA SUPRAFAȚA 
dESFĂșURATĂ, RESTUl dETAlIIlOR lEGATE 
dE ACEASTA URMÂNd A FI MENȚIONATE IN 
TExTUl ExPlICATIV, EVENTUAl SUb FORMA 
UNUI TAbEl CU dATE SUPlIMENTARE

secțiunea:  ARhITECTURĂ

autor[i]: CRISTIAN ION

proiect:  CASA O.
amplasament:  CARANSEbEș

proiectare: 2007-2010

construcție: 2010

biroul I firma:   SC ElEMENT SRl

colaborator[i]: GhEORGE OROș, AlExA VISARION

suprafața: 350 m2

buget: 800 Euro/m2

fotograf[i]: AUTORII

panou: 01

secțiunea:   PROIECTE

autor[i]:  x

proiect:   x
amplasament:  x

anul:   2009

categoria:  PROIECT dE IdEE / CONCURS / OFERTARE / CONTRACTAT

biroul I firma:   x

colaborator[i]: x sau ―  

suprafața:  x m2

buget:   x Euro, x Euro/m2, ―

imagini I grafica: x

panou:  01 / 02

secțiunea:    ARhITECTURĂ / INTERIOR / REZIdENȚIAlE / RESTAURARE, REAbIlITARE, RECONVERSIE

autor[i]:  x

proiect:   x
amplasament:  x

proiectare:  x

construcție:  2008 / 2009

biroul  firma:   x

colaborator[i]: x sau ―

suprafața:  x m2

buget:  x Euro, x Euro/m2 sau ―

fotograf[i]:  x

panou:  01 / 02 / 03

secțiunea:    ARhITECTURĂ < > 1000 mp

autor[i]:  x

proiect:   x
amplasament:  x

proiectare:  x

construcție:  2008 / 2009

biroul  firma:   x

colaborator[i]: x sau ―

suprafața:  x m2

buget:  x Euro, x Euro/m2 sau ―

fotograf[i]:  x

panou:  01 / 02

datele ce trebuie completate la panourile pentru

ExPOZIȚIA CONCURS < 1000 mp >
   premiile naționale pentru arhitectură             

datele ce trebuie completate la panourile pentru

ExPOZIȚIA CONCURS PROIECTE
 premiile regionale pentru proiect [de idee, concurs, ofertare și contractat]        

datele ce trebuie completate la panourile pentru

ExPOZIȚIA CONCURS REALIZĂRI
 premiile regionale pentru arhitectură, interior, locuințe individuale, restaurare / reabilitare / reconversie    



	
A
_
t
A

 2
01

0
 

a
n
u
a
la

 t
im

is
o
re

a
n
a
 d

e
 a

rh
it

e
ct

u
ra

Când am întâlnit clientul pentru prima dată, ne-a cerut 
o casă care să folosească culorile umbrei. Am consid-
erat-o ca pe o provocare interesantă şi am acceptat să 
proiectăm o rezidenţă privată pentru un client bogat, 
un program ce în mod normal nu l-am fi preluat nefiind 
suficient de relevant.
Ni s-a cerut să proiectăm o casă de vară/iarnă într-un 
peisaj îndepărtat, în partea cea mai sudică din Chile. 
Mai mult decât un proiect, clientul a vrut să luăm în 
considerare toate variabilele ce ar putea influenţa 
proiectul şi să formulăm cu ele o ecuaţie, iar designul a 
trebuit atunci să fie doar rezultatul acestei ecuaţii. 
Un sit vulcanic, 4000 mm de apă în fiecare an, vânturi 
puternice dinspre nord şi est, privelişti spre lac (către 
est) şi spre pădure (vest), considerente privind dificul-
tatea transportării materialelor în acest loc îndepărtat, 
au şters de la început orice limbaj arhitectural aprioric 
(fie vechi sau contemporan) constituind ingredientele 
acestui “fel necunoscut”, ce ar trebui să aibă capaci-
tatea de a suna familiar odată dezvoltat. 
datorită condiţiilor atmosferice extreme, am început 
prin a ne lua cât mai puţine riscuri cu putinţă, începând 
cu cel mai convenţional acoperiş dublu înclinat. Încet, 
am înaintat, extinzând una dintre ape sau cealaltă până 
când am atins limitele perimetrului, căutând privelişti şi 
încercând să evităm vânturile. Regula pentru ferestre 
a urmat principiul unui surfer ce intră în apă încercând 
să evite valurile mari: să devii plat sau îngust.

dacă ferestrele înrămau un element vertical, cum ar fi 
un copac sau o cărare prin pădure, atunci ele trebuiau 
să fie înguste. dacă înrămau o panoramă orizontală, 
cum ar fi un lac sau vulcanul, atunci ele trebuiau să fie 
alungite. 
Această logică a operării de tip aceptare-rejectare, 
explică de asemenea geometria nivelului al doilea; 
primul nivel, dimpotrivă, este o cutie rezistentă la aridi-
tate, capabilă să suporte cutremurele şi pustietatea cu 
care acest fel de case trebuie să se confrunte o mare 
parte din an.
Pietrele şi lemnul proveneau din defrişarea sitului des-
tinat casei. Obscuritatea obiectului și culoarea umbrei 
pe care o dorea clientul au constituit  modul în care 
am reuşit să restituim densitatea iniţială şi virginitatea 
originară a locului.
...............................................................................................
When we met the client for the first time, he asked us to do 
house with the color of the shadow. We thought that was 
an interesting challenge and we accept to design a private 
house for a rich client, a program that normally we don’t do 
because not relevant enough.
We were asked to design a summer/winter house in a 
remote landscape in the most southern part of chile. more 
than a design, the client wanted us to consider all the vari-
ables that might be the case for the project and formulate 
an equation with them; the design then had to be just the 
resolution of that equation. 

a volcanic site, 4000 mm of rain every year, strong winds 
from the north and the east, views towards the lake (east) 
and the forest (west), considerations of the difficulty of 
bringing materials to this remote place, erasure of any a 
priori architectural language (be it old or contemporary) 
were the ingredients of this “unknown dish”, that should 
have the capacity to sound familiar once developed. 
being the weather condition very extreme, we started 
taking as less risks as possible; we began with the most 
conventional double sloped roof. slowly, we moved on, 
extending one slope or the other until touching the frames 
on the perimeter, looking for the views, but trying to avoid 
the winds. the rule for the windows followed the same prin-
ciple of a surfer entering the sea trying to avoid big waves: 
either you become shallow or narrow. if the windows were 
framing a vertical element, like a tree or a path in the for-
est, then  they had to be narrow. if they were framing an 
horizontal view, like the lake or the volcano, then they had 
to be flat. 
this acceptance-rejection logic of the operations, explains 
also the geometry of the second floor; the first floor on the 
contrary, is a dry resistant box, able to deal with earth-
quakes and with the solitude this type of houses have to 
deal with, great part of the year.  
stones and wood came from the clearance made in the site 
for the house. the darkness of the object, the color of the 
shadow the client wanted, was the way we found, to resti-
tute the original density and virginity of the place.

note:
– TExTUl ExPlICATIV SE POATE POZIȚIONA 
NUMAI PE PORȚIUNEA SUPERIOARĂ dREAPTA 
A ORICĂRUI PANOU ÎNCEPÂNd dE lA 20 MM 
dE PARTEA dE SUS A ACESTUIA
– MĂRIMEA SUPRAFEȚEI AlOCATE TExTUlUI 
PE UN PANOU ESTE dE 348 x 143 MM
– TExTUl SE VA SCRIE PE TREI COlOANE 
CU ARIAl dE 12 bOld ÎN ROMÂNĂ șI CU 
ARIAl dE 12 NORMAl ÎN ENGlEZĂ [dACĂ 
SE CONSIdERĂ A FI CAZUl], ÎN ORdINEA 
ACEASTA
– dISTANȚA dINTRE COlOANE ESTE dE 4 MM, 
dISTANȚA dE MARGINEA dREAPTA dE 5 MM
– CUlOAREA TExTUlUI POATE FI NEGRU SAU 
Alb dACĂ SE FOlOSEșTE UN FONd, dAR NU 
SE RECOMANdĂ FOlOSIREA UNUIA NEGRU 
SAU FOTOGRAFII CA FUNdAl, INdIFERENT dE 
PRElUCRAREA ACESTORA 

note:
– PE PORTIUNEA CU dIMENSIUNEA dE 
163 x 615 MM dE PE Al dOIlEA PANOU SE POT 
POZITIONA ATÂT dESENE șI SChIȚE CÂT șI 
FOTOGRAFII
– dACĂ SE CONSIdERĂ OPORTUN ÎNTREAGA 
PORȚIUNE SUPERIOARĂ dE PE PANOURI CU 
ÎNĂlȚIMEA dE 163 MM SE POATE lĂSA AlbĂ
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secțiunea:  

autor[i]: 

proiect:  

amplasament:  

proiectare: 

construcție: 

biroul I firma:   

colaborator[i]: 

suprafața: 

buget: 

fotograf[i]: 

panou: 01
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85 mm

16
3 

m
m

700 mm

10
00

 m
m

263 mm 348 mm4 mm

83
7 

m
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85 mm 615 mm
700 mm
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