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PREZENTARE PROIECT

HEY! SCHOOL

Proiect dezvoltat în cadrul programului educaţional 
De-a arhitectura în şcoala mea



vacanţă
în timpul şcolii
weekend

numai cu elevii
părinţi şi prieteni
personal specializat

ADRESĂ: 
str. Mărăşti nr. 8A, Târgu Mureş, județul Mureş 

DATĂ: 
an şcolar 2018 – 2019

VÂRSTĂ: 
12-17 ani (clasa a VII-a C, a V-a C şi parţial a X-a C)

CLĂDIRE: 
tip 1960-1990

FUNCŢIUNE: 
spațiu de socializare şi lecţii în aer liber

BUGET: 
mediu, 5.750 lei

PERIOADA DE REALIZARE 
A INTERVENŢIEI:

GRAD DE DIFICULTATE 
A INTERVENŢIEI: 
mic



CONTEXT

O clădire anostă (fost internat construit în anul 1970) se va distinge în peisaj și va deveni semnalizată ca un 
spațiu – laborator de creativitate, dar la un nivel mai modest și direct va creea un mediu stimulativ și prietenos 
de studiu intensiv pentru elevii liceului (clasele pregătitoare – a XII-a). Va oferi o componentă socială prin care 
va încuraja empatia față de cei de lângă tine, prin pictarea pe ambele părți a zidului care acum separă curtea 
atelierelor de Centrul Școlar de Educație Incluzivă (vezi ex. cu zidul de la Baia Mare, cu rolul de a separa 
bogații de săraci și care a fost pictat doar pe partea celor privilegiați). Și o componentă de responsabilizare, 
prin refacerea mobilierului din curte, care a fost deteriorat datorită unor lucrări de construcție inevitabile și 
depozitării improprii.

 
MOTIVAŢII

Proiectul Hey! School constă în amenajarea clădirii atelierelor de specialitate, astfel încât spațiile actuale 
neutre, să fie transformate într-un mediu care stimulează învățarea și socializarea, cu accent pe nevoia elevilor 
de a imprima o personalitate artistică evidentă întregului context. Pentru că e o clădire dedicată studiului 
practic, aceștia au vrut să împărtășească tuturor ceea ce învață aici (desen, pictură, arhitectură, sculptură, 
compoziție, muzică, mișcare etc.), astfel intervențiile sunt gândite în acest spirit și marchează zone specifice de 
studiu. În același timp s-au gândit să facă mai prietenos și mediul celor din imediata vecinătate, Centrul Școlar 
de Educație Incluzivă, a căror curte a devenit în timp parcare pentru mașini (acest proiect va fi lansat sub forma 
unui apel deschis pentru toți elevii liceului și va fi realizat în parteneriat cu Centrul). Și nu în ultimul rând, elevii 
și-au dorit să recondiționeze mobilierul degradat, realizat de colegii de la arhitectură în cadrul proiectului Hey! 
Yard (de aici și titlul proiectului care e o continuare a ceea ce a fost început atunci) pentru a-și asuma 
responsabilitatea întreținerii acestuia.

 
DESPRE PROIECTUL REALIZAT

După o săptămână de construit și vopsit, curtea de La Ateliere arata fresh pentru început de an școlar și există 
acum un spațiu pentru lecții în aer liber, socializare, chiar și căsuțe pentru păsărele. Mobilierul existent 
degradat din curte s-a reabilitat. Am conferit un nou iz, prin tratarea și vopsirea lemnului în culori vesele și 
deschise. Am realizat o serie de cuburi, elemente mobile multifuncționale ce pot fi folosite atât în interior cât și 
în exterior. Prin noul mobilier s-a realizat o clasă în aer liber. 

TESTIMONIALE

„În cursul opțional De-a arhitectura am avut ocazia să aflu cât de important e mediul în care trăim și învățăm, 
cum este să lucrez la un proiect complex și mai ales cum este să fim consultați și implicați în ceva real. Ideea de a 
crea ceva unic mi s-a părut foarte atractivă. De multe ori mi-am imaginat cum ar fi dacă pereții studiourilor de 
pictură ar prinde culoare. Așadar, ne-am grupat în echipe de lucru, am ales spațiile și fiecare a venit cu idei de 
amenajare a acestora. Cele mai interesante idei s-au transformat în machete după mai multe ore de muncă 
migăloasă. Odată ce am finalizat machetele am trecut la execuția proiectelor. Cu cât avansam mai mult în 
efectuarea proiectelor eram tot mai entuziasmați. Rezultatele ne-au încântat pentru că am reușit să creem ceva 
nou arhitectural, dar și pentru că am reușit să lucrăm în echipă sub atenta îndrumare a doamnei profesor Laura 
Borotea și a doamnei arhitect Krisztina Máté”.

Alexia Iulia Uzun, elevă - Liceul Vocaţional de Arte Târgu Mureş

„Proiectele finale s-au (auto)selectat firesc prin etapele pe care le-am construit împreună cu arhitecta Krisztina 
Mate și elevii, de la primele discuții pâna la o cunoaștere aprofundată a contextului. În final avem un proiect care 
urmărește 3 direcții de care suntem foarte mulțumiți cu toții: una care să dea personalitate clădirii anoste unde se 

studiază arte vizuale, arhitectură, muzică și actorie, cu accent pe creativitate, libertate de expresie și învățare; o 
alta în care recondiționăm mobilerul din curte realizat în cadrul Hey Yard – un proiect al elevilor de la arhitectură 
(coordonați de arhitecta Ana Felvinczi) care s-a deteriorat, astfel dând această dimensiune de conștientizare a 
importanței păstrării și întreținerii a ceea ce există; și o ultimă directie, mai socială, prin care zidul care separă 
clădirea atelierelor de specialitate de Centrul Școlar de Educație Incluzivă va fi pictat pe ambele părți într-un gest 
metaforic de eliminare a unei separări brutale.”

profesor Laura Borotea, Liceul Vocaţional de Arte, Târgu Mureş

„Sesiunea de ateliere a început prin identificarea spaţiilor cu o posibilă intervenţie şi scopul era de a reduce 
propunerea la o singură intervenţie. Pe parcursul anului ideile elevilor asupra fiecărui spaţiu ni s-au parut atât de 
valoroase încât am decis să păstrăm şi să dezvoltăm toate ideile. Prin propunerile noastre de intervenţie dorim nu 
doar să personalizăm şcoala, ci să ajutăm elevii să învete să lucreze în echipe (lucru care s-a dovedit uneori dificil) 
şi să inspirăm.”

Krisztina Máté, arhitect

CREDITE

Profesor: Laura Borotea
Elevi: (clasa a VII-a C) Maria Zahan, Patria Paulus, Alexia Uzun, Maria Iacob, Tudor Mureşan, Cezara Coman, Cristina 
Vlad, Daria Borsa, Larisa Cont, Alicia Crasiuc, Andrei Duda, Alexia Lako, Sabina Aldea, Eduard Boar, Casiana Filip
Arhitect îndrumător și coordonator proiect: Krisztina Máté
Partener: Ordinul Arhitecților din România
Program educațional al Asociației De-a Arhitectura: arh. Mina Sava (coordonator program), arh. urb. Vera 
Marin, arh. Corina Croitoru
Voluntari: elevi din clasa a X-a C: Bianca, Brigi, Karina, Hani, Diana, Cezara, Andrei, Matei, Cosmin
Mulțumiri: doamnei profesoare Veer Renata
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hey!school

exterior exterior

hey!yardspatiul dubios

Este un spatiu exterior situat intre cladirea
atelierelor si cladirea centralei. Prin faptul
ca este delimitat pe 3 laturi si ridicat fata
de cota terenului natural cu 80cm devine
un spatiu intim, si un spatiu semi-deschis.
Aceasta locatie a primit foarte expresiv si
sugerativ denumirea de "spatiu dubios".
Prin propunerea noastra dorim sa realizam
un spatiu de libera expresie pentru elevii
din scoala; un spatiu interactiv, constant
schimbator reflectand de fapt perioada de
tranzitie, continua schimbare si cautare
prin care trec adolescentii.

situatia existenta

pe
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a

work in progress

situatia propusa proiectul initial situatia prezenta

Proiectul hey!yard a fost realizat in anul 2016 de arh. Ana Flevinczi
impreuna cu elevii Liceului Vocational de Arte Targu Mures. Pe parcursul
anilor ce au trecut si datorita lucrarilor realizate in curtea scolii - un bazin de
apa pentru hidrantii exteriori, cerinte pentru a autoriza institutia la
securitatea la incendiu, elementele de mobilier urban s-au deteriorat.
Echipa De-a arhitectura impreuna cu arh. Ana Felvinczi dorim sa
reconditionam si sa reabilitam aceste elemente de mobilier urban, si dupa
caz sa le completam.

scari existente

etajul arte plastice

contratrepte spre et. muzica

ferestre de pe paliere

grilaj din sipci de lemn
pt. a crea un spatiu semi-inchis

perete cu picturile elevilor in continua
evoluare si schimbare (ca stil include
clasicul si contemporanul)

euro paleti peste placa de beton
pentru podeaua spatiului
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galeti pentru vopsea (umplute cu ciment
pt. rezistenta) drept trepte

casa scarii + palierele

interior

Palierele de pe casa scarii sunt
probabil cele mai interesante
spatii din interiorul scolii,
datorita faptului ca aici
socializeaza cel mai mult elevii,
este un spatiu informal, un loc
de intalnire, de a te ascunde si
evadare. Dorim sa profitam de
aceste atributii si sa realizam
spatii animate, pline de viata
care sa inspire elevii, sa le dea
un impuls pentru noi siruri de
idei, impulsuri, inspiratie.
Contratreptele gri vor fi
vopsite, functia primara a celor
doua ferestre de pe fiecare
nivel sa fie regandita si data si
alta semnificatie. Dorim sa
oferim posibilitatea de educare
si prin alte mijloace decat cele
din clasa, astfel propunem
rafturi de carti, cu continut
alternativ, cutie give&take prin
care se realizeaza un exchange
de lucruri intre elevi (carti,
haine, rechizite scolare,
vopsea, partituri, etc.), puf-uri
realizate de elevii de la sectia
de textile. Elevii s-au jucat cu
ideea de continuitate a
spatiului, astfel au propus
picturi pe pereti ce devin o
continuare a realitatii si vice
versa.

contratr. spre et. arte plastice

etajul muzica

tevile existente revopsite

palierul



arhitectura pictura teatru muzica

Diferitele sectii ale scolii sunt
organizate si separate pe nivele (arte
plastice, muzica, arhitectura,
teatru). Desi aceste ramuri ale artei
sunt foarte diferite acest lucru nu se
regaseste pe holurile scolii.
Indiferent pe care nivel umblam,
regasim aceeasi imagine: un culoar
lung si semi intunecos,  pereti albi cu
usi pe lateral. Nu se realizeaza o
distinctie intre sectii. Dorim sa
personalizam fiecare nivel in functie
specialitatile care se desfasoara in
clase prin:
- logo-uri puse pe usa
- picturi pe pereti
- locuri de sezut realizate din lemn,
cuburi colorate dat fiind faptul ca in
recreatie elevii nu au unde sa se
aseze.

hol

situatia existenta cuburi pentru sezut picturi pe pereti
interior

gard curte

situatia existenta

Gardul este realizat din elemente prefabricate de beton si
delimiteaza terenul aferent Liceului Vocational de Arte
Targu Mures de Scoala de Incluziune. Dorim sa realizam
un open call catre artistii plastici din Romania, astfel ca
impreuna cu elevii din scoala de arte sa realizeze o serie
de picturi murale atat pe latura gardului dinspre scoala de
arte cat si pe latura dinspre scoala de incluziune (avem
acorul lor). Luam in considerare faptul ca prof. indrumator
Laura Borotea are o vasta experienta in realizarea de
proiecte prin open call-uri, si pana in prezent vedem ca
aceasta practica functioneaza foarte bine.
Luam in considerare si ambientul, vietuitoarele din
vecinatatea nostra. Astfel propunem si casute pentru
pasari insiruite pe gard, realizate din lemn si colorate in
diferite culori. Elevii asigurand periodic mancare pentru
aceste vietuitoare, invata responsabilitate si grija fata de
alte vietuitoare.

exterior
picturi murale
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ANTEMĂSURĂTOARE:

1. Lucrări de construire cu manoperă specializată/nespecializată:

- mobilier lemn, tăiere plăci lemn/composite

- tencuieli/vopsitorie pereți

2. Materiale lucrări construire:

- confecţii metalice prinderi: șuruburi, cuie, ancore etc. 

- grinzi lemn pt cuburi, căsuțe păsări, rafturi, bibliotecă, refacere mobilier curte - 40 buc.

- paleți - 6 buc.

- accesorii mobilier, balamale, roți, mânere etc.

- pufuri, perne - 8 buc.

- pensule diferite mărimi - 30 buc.

- vopseluri acrilice perete interior - 40 buc.

- vopsea black board - 5 buc.

- vopseluri perete exterior - 40 buc.

3. Spații verzi:

- plante - 10 buc.

- pământ vegetal - 4 saci

- recipiente plante/geotextil - 5 buc.


