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Broșura de față este un rezumat al consultărilor cu studenții UAD de la secțiile 
modă, textil, ceramică-sticlărie și sculptură, ce a avut ca scop strîngerea și 
prioritizarea nevoilor, care odată ce curtea clădirii roșie din Mărăști va fi golită 
și curățată, va servi ca și sursă de referință în concretizarea și implementarea 
proiectelor schițate.

În același timp, este și un apel la proiecte și dezbatere vizînd regradarea ogrăzii.
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► tipărește broșura pe foi A4, la orice imprimantă
► du-te afară, plimbă-te, stai jos pe o bancă sau pe obiecte
► dacă nu găsești o bancă, gîndește-te unde ți-ar place să stai și să desenezi
► uită-te prin curte și în depozit pentru materiale pe care le-ai putea recicla
► ia în considerare arhitectura clădirilor și infrastructura curții
► ia în considerare principalele probleme și obiective #

► informează-te despre conceptul proiectului neorînduială
► documentează-te despre alte intervenții în spații publice
► colaborează cu colegii sau prietenii și de la celelalte secții
► proiectează oferind loc pentru mai mulți oameni
► folosește și creioane colorate pentru schițare
► desenează peste și pe lîngă poze
► convinge-ți Profa/ul să-ți recunoască proiectul ca temă pentru școală
► implică reprezentanții ASUAD

# bănci
# hamace
# cafenea
# fumoar acoperit
# platformă de prezentare
# spații de joacă [masă ping-pong] [șah]
# teren bachetball
# suport de biciclete
# biciclete între secții
# coșuri de gunoi
# spațiu de lucru în aer liber
# grădină de legume, flori
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Paginile următoare sunt destinate schițelor, acestea fiind ulterior expuse 
pentru a putea fi dezbătute și votate. Este extrem de important ca proiectantul 
să se implice în derularea lucrărilor, adunînd ajutoare și găsind materiale. 
Lansatorul apelului își asumă responsabilitatea în ajutarea realizării 
proiectului/lor (găsind materiale, voluntari, suport de la profesori și ASUAD) 
și publicării ulterioare pe diverse platforme.
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[ [Oare cafeneaua, fumoarul, platforma 
  de prezentare și mesele de joacă 
    n-ar încăpea într-un container?



BADA.
Se pot tăia bucăți din perete, înlocuindu-le cu sticlă, se pot atașa tavane 
externe, se poate folosi acoperișul, se poate înălța pe picioare încît să 
creeze loc și sub el, se pot atașa alte containere, se poate transporta, se 
poate transforma în cinema, galerie, cafenea, tîrg de chestii, discotecă, 
teatru, fumoar, bibliotecă, spațiu de dezbateri, lecturi, prezentări, shopping 
work (workshop), sală de ping-pong, și cine știe ce altceva ar mai putea 
găzdui în afară de proiecte site-specific, grupuri de teatru, intelectuali 
vorbind, studiouri creative, ONG-uri, reprezentanți, ba chiar și studenți. 
Toate ăstea fără aviz de construcție, potrivit Legii 50/1991 art. 11 alin. (2)
S-au făcut multe nebunii din containere ca și spații de artă contemporană 
sau muzeu sau blocuri sau case.
Lansînd o căutare spontană pe olx.ro se poate observa, că un ditamai 
container costă relativ puțin, dacă luăm în considerare, că acesta se 
poate folosi aproape instant. Mai exact 2500 de euro, și cam de aici 
încep prețurile pentru containere folosite, ajungînd pînă 5000 de euro 
pentru unul nou-nouț. Parale, pentru care se poate lansa o campanie pe 
creștemidei și se poate scrie un proiect către primărie și se pot organiza 
petreceri pentru donații și se poate cere sponsorizare de la un distribuitor 
de containere și etcetera.
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# cafenea





# lucru’n plein air







# loc foc



# bănci



# hamace



# murală



# hamace





un proiect de Kopacz Kund
mai multe poze și informații ▼
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