
 

discurs de/despre arhitectur  

concurs  pentru  tineri cu gânduri  c tre lume 

 

Edi ia a IV-a  / 2018 

 

 

 

 

arhitectura celuilalt 

re:FORMA 

 

regulament concurs 

 

Organziator:                                                                              

 

Parteneri:                                                      

 



 
 
 

      www.arhitecturaceluilalt.ro    email: concurs@arhitecturaceluilalt.org 
       tre lume:   -a / 2018 
 
 

 

 

 

IAN RITCHIE 

 

MANIFEST UNSELF 1 

, 

mult 

(...) 

optarea unei noi filozofii arhitecturale potrivite 

 noastre crescânde a ceea ce  este: o filosofie a "UNSELF" 

(non-sinelui), în care eul arhitectului este subsumat într-o  

nevoilor, do i însu fiecare 

proiect. 

                

auto-

umane care il anima - an-   

 

Arhitectura nu este o m  ,,în  ,,cu . 

 

 

 
                                                           
1 Ian Ritchie in manifestul pentru proiectul editorial  ,,Designing The Profile of The Future 

  2017, share-architects.com 

re: 
<<F O R M A>> 
 



 
 
 

      www.arhitecturaceluilalt.ro    email: concurs@arhitecturaceluilalt.org 
       tre lume:   -a / 2018 
 
 

TEMA: <<re:FORMA>> 

 a declinat diverse forme de-a lungul timpului.  Ian 

Unself  observa cu acuitate  transformarea 

noului  secol ce descrie  un dialog  contiguu  cu , ceea 

 dimensiune arhitecturii în societate.  Arhitectura a 

avut mereu un discurs despre ,,forme locuite , - , forme investite cu 

ie,  Juhani Pallasmaa,  

proiectarea sensurilor intâln .  În contextul noii paradigme, 

tema  reforma formei, care poate însemna fie   

, fie dizolvarea domeniului în concepte generoase precum arhitectura 

 eveniment, cum î  John Dewey2  

 sau  cartea,  pictura,  statuia,  

   

este produsul,   

?  Acesta este un punct de plecare 

radical, ,obiect,, la proiectarea 

formele   În jurul anilor 1968 Hans Hollein 

,,Alles ist Architektur  (,,T  iar , în 

continuare, n  ce este arhitectura, ce forme  pentru a 

  cum ar trebui imaginate  

arhitecturii de ,  pentru re:FORMELE de mâine?  

--- 

Arhitectura Celuilalt  

. Scenarii? Ce devine arhitectura în 

ce  în mai toate 

domeniile. 

?  

--- 

                                                           
2
 John Dewey , Art as Experience  ,1934, Perigee Printing 
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 suntem istorici, filoz

, între 

lic, 

oameni ai literelor iar i unor lumi de hartie sau muzicieni 

care ne-ar putea vorbi despre arhitectura muzicii locuite.  

 fi 

re:FORMA arhite  ,,celuilalt  

  

 

 

ARGUMENT 

,,Architects are never good at explaining why do they matters (Alan Penn) 

Concursul pentru discurs de arhitectur  este  ini iativa  unor tineri pentru tineri - 

menit  educa iei critice de arhitectur  din România 

prin încurajarea abord rilor teoretice, premisa de baz  fiind aceea c  o simpl  

practic  profesional   f r  o pozi ie teoretic  asumat  nu este 

suficient . Stingheri în a ne ,,exprima - 

 Carl Elefante o  :,,Architecture 

spune el la începutul anului 2018. Care ar 

a ,,  arhitecturii? 
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JURIU 

Juriul este alc tuit din 4 membri. Hot rârile juriului nu pot face obiectul nici unor 

contesta ii, ele fiind definitive i irevocabile.  

Notarea se va face de fiecare membru în parte, conform criteriilor de evaluare 

enun ate în regulament,  iar nota final  este constituit  din media aritmetic  a 

valorilor oferite de to i membrii juriului 

 

 

COMPONEN A JURIULUI: 

:  arh. Ana Maria Zahariade 

Membri titulari:     erban Tigans 

                                      arh. Vlad Gaivoronschi 

                                      rescu 
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CALENDAR CONCURS 

15 octombrie 2018  lansare concurs 

01 decembrie 2018, pana la ora 23:59    primire lucr ri 

01 decembrie 2018  15 decembrie 2018  juriul evalueaz  lucr rile 

15 decembrie 2018   

 

PREMII 

Valoarea to premiilor oferite de organizatori este de 10 000 lei.3 

Premiul va fi distribuit astfel: 

Premiul I:   4500lei 

Premiul II:  3000 lei 

Premiul III: 2000 lei 

iune :   500 lei 

Toate lucr rile ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi publicate i promovate 

pe platforma arhitecturaceluilalt.ro. Lucr rile reprezentative rezultate vor face 

parte din proiectul editorial "Arhitectura celuilalt"   

de prezentare a 

  in cadrul FORUMULUI SHARE Bucuresti, Martie Bucuresti (www.share-

architects.com) cu acoperirea  costurilor de participare. 

 

 

ELIGIBILITATE 
                                                           
3
 În situația specială în care juriul propune doi sau mai mulți câștigători se rezervă dreptul de relocare a 

acestuia. 
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inerea unor radiografii 

 vaste doar prin colaborarea sau în raport cu aceste domenii. De aceea, 

i

car la final o 

. 

 Concursul se adreseaz  tuturor tinerilor din România, cu vârsta de 

, interesa i de discursul teoretic de arhitectur . Se 

sau 

tineri din alte domenii  : litere, arte, psihologie, filozofie, antropologie, 

politic  etc. 

 Participan ii nu sunt  s  de in  ceta enie român  sau s  fie înscri i 

într-un program de studiu arhitectural din România îns  lucrarea trebuie 

scris  i sus inut  în limba roman . 

 Este permis  participarea în echipe de câte maximum doi membri i este 

 colaborarea interdisciplinar . 

 Persoanele care fac parte din juriu, persoanele care au participat la 

organizarea concursului, la elaborarea temei i a regulamentului, precum i 

angaja ii sau rudele acestora pân  la gradul II nu au dreptul  la 

concurs. 

 Sunt eligibile doar lucr ri originale, nepublicate pân  la data lans rii 

consursului. Drepturile de autor ale trimitierilor în text sau imaginile vor fi 

gestionate de c tre autorul eseului, organizatorii nefiind responsabili de 

eventualele implica ii legale. 
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CRITERII DE EVALUARE 

 subiectului tratat în eseu asupra ideii (conceptului) de  

 

  

 creativitatea  originalitatea dezvoltarii subiectului propus 

 

 

 

 

 cursului 

 stilul si frumusetea scriiturii 

  

ÎNSCRIERE 

Dac  inten iona i s  participa i în concurs sunte i încuraja i s  trimite i ANEXA de 

înscriere completat , pentru a v  ine la curent cu toate modific rile ce pot ap rea 

pe parcurul desf ur rii concursului. Documentul de înscriere trebuie trimis pân  la 

data de predare a lucr rilor sau împreun  cu lucrarea final .  

Organizatorii vor trimite un e-mail de confirmare, în termen de maximum dou  zile 

lucr toare, care s  ateste validitatea mijlocului de coresponden  i confirmarea 

înscrierii.  

COPYRIGHT 

Prin înscrierea în concurs autorul certific  faptul c  de ine drepturile de autor i 

cedeaz  c tre organizatorii concursului dreptul de publicare - integral  sau par ial , 

în diferite medii - atât a textelor cât i a fotografiilor-  indiferent dac  este sau nu 

premiat.  

FORMAT DE PAGINARE 

 Fiecare concurent î i va alege un cod de identificare de 5 cifre care se va reg si o 

dat  pe fi a de înscriere i ulterior pe prima pagin  de eseu.  

 Textul de max. 3000 cuvinte va cuprinde pe prima pagina titlul lucr rii i codul 

de identificare. 
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 Redactarea textului va utiliza Fontul Arial Narrow, m rimea 12 , la spa iere 1,0 

(un rând). 

 Documentul cu extensie .DOC cu pagina ie A4 va fi denumit dup  num rul de 

cod ales (ex. 56398.doc). 

 Ilustra ia, fotografia, schema,desenul, schi a sau planul care înso esc lucrarea 

trebuie trimise în format .JPEG al turi de lucrare, într-un folder arhivat zip sau 

rar denumit cu numarul de cod i indicând cuvantul imagini (ex 

56398_imagini.rar) 

 Astfel, arhiva ce con ine LUCRAREA, ANEXA DE ÎNSCRIERE I EVENTUALELE 

IMAGINI va fi trimis  pân  la data limit  la adresa 

concurs@arhitecturaceluilalt.org 

 

CONTACT 

Organizatorul concursului: Asocia ia Arhias, Cl direa Facult ii de Arhitectur  

G.M.Cantacuzino, et. II, sala 2.10 A, Ia i, Jud. Ia i 

Coordonator concurs: Lucian Cozma 

Tel/fax: +4-0232-211-595 

 

Intreb rile i lucr rile vor fi trimise la adresa: 

 concurs@arhitecturaceluilalt.org 

Site web: https://arhitecturaceluilalt.ro/  

 

PERSOANE DE CONTACT:  

   arh. / 0741407576/ andre.movila@gmail.com 

 Iasi:   stud. arh. SPÎNU ANCA / 0751854079/ anca.spinu13@gmail.com 

 Cluj:  FURDUI COSMIN/ 0764887785/ furduicosmin@gmail.com 

https://arhitecturaceluilalt.ro/

