
 
 

Tema concursului 

 

 

I. kreon kagi în compozițiile arhitecturale 

 

Sistemele de iluminat produse de kreon se descriu printr-un caracter introvertit. Altfel spus, corpuri de 

iluminat ce se integrează complet în planul tavanului, respectiv în planul pardoselii, rămânând astfel 

anonime în arhitectură.  

Colecția kagi vine drept o contradicție a principiului enunțat mai sus – este extrovertită și se face 

remarcată în compozitia arhitecturală. Exemple de elemente extrovertite folosite în arhitectură sunt 

elementele structurale de o frumusețe aparte a vechilor clădiri industriale. În perioada Bauhaus, aceste 

elemente au fost apreciate chiar din punct de vedere estetic.  Se poate observa legătura clară între 

funcțiunea inițială a acestor structuri, noutatea fiind acum legătura cu soluțiile de iluminat. 

Acest tip de abordare a fost introdusă în anii ‘20 – ‘30.  

În ziua de astăzi, observăm o întoarcere la același concept, introducând structuri ce au un impact 

decorativ și înglobează soluții de iluminat în același timp.  

O altă sursă de inspirație o reprezintă mediul artistic. Artiști ca Dan Flavin sau Keith Sonnier înțeleg forța 

pe care o are linia în expresia arhitecturală. Ei au introdus linii create în mod integral din lumină.  

Pe baza acestor surse de inspirație – elemente structurale și continuitatea luminii – s-a dezvoltat kreon 

kagi. [...] 

Art Director, 
Kristof Pycke 

În limba japoneză, “kagi” înseamnă “cheie”. Se face astfel referire la gaura de cheie, care a servit drept 

sursă de inspirație pentru volumetria profilului. kagi este un sistem de profile versatil, care combină 

elemente de iluminat liniare cu spoturi pentru a obține zone de accent.   

Montajul profilelor se poate face aparent sau încastrat, iar tuburile luminoase sunt disponibile in două 

diametre: 16 mm sau 26 mm. Un element de îmbinare permite instalarea celui de-al doilea profil în mod 

perpendicular (rotit la 90° față de primul profil).  

Sistemul permite adăugarea spoturilor de secțiune rotundă sau pătrată, de tip downlight sau 

wallwasher,  direct pe profilele de lumină. Aceste spoturi pot fi mutate ulterior, de-a lungul profilelor.  

Pe lângă spoturi, se pot integra și corpuri de iluminat mai decorative de tip downlight, rotunde sau 

pătrate, care aduc o nouă materialitate – alabastrul.  

Prin aceste caracteristici, kagi devine un instrument esențial pentru arhitecți și designeri, fiind folosit la  

orientarea în spațiul arhitectural sau trasarea unor compoziții grafice de lumină.   

 



 
 

II.Problematica 

 

Se propune elaborarea proiectului de iluminare pentru un living utilizând concepte și idei creative, care 

să integreze sistemul de iluminat kreon kagi. În elaborarea soluției de iluminat, se vor urmări 

satisfacerea cerințelor estetice, funcționale și obținerea unui nivel optim de iluminare al spațiului, 

folosind exclusiv produsele și sistemele de iluminat kreon.  

Configurația aleasă, eficiența sa, plastica amenajării, funcționalitatea, atmosfera creată și gradul de 

armonizare al elementelor sunt principalele aspecte pe care tema le aduce în discuție.  

  

III. Cerințele concursului 

 

Se cere formularea unui concept de amenjare în concordanță cu problematica enunțată. Dimensiunile și 

configurația livingului  vor fi stabilite de fiecare concurent în parte, acesta putând alege să utilizeze un 

spațiu existent sau unul fictiv. O atenție deosebită se va acorda implementării sistemului de iluminat 

kreon kagi în amenajarea propusă, într-un mod cât mai eficient și creativ.  

În proiectul propus, concurenții sunt încurajați să combine produsele și sistemele Kreon, având astfel 

posibilitatea de a obține nivelul de iluminat necesar și a conferi spațiului un grad crescut de 

expresivitate. De asemenea, concurenții au libertatea de a integra produse din gama kreon ceiling.  

Pornind de la concept și până la propunerea efectivă a sistemelor de iluminat, având în vedere aspectele 

enunțate mai sus, se va genera un proiect de amenajare a zonei de living.  

 

IV. Piesele obligatorii 

 

- Plan amenajare living propus, mobilat (scara la alegere); 

- Plan tavan, cu evidențierea corpurilor de iluminat și pozitionarea (dacă este cazul) a sistemelor 

de tavan fals (scara la alegere) ; 

- O secțiune caracteristică a spațiului, cu indicarea cotelor verticale și orizontale (zone coborâte, 

scafe, racorduri cu vitrajele, etc.) cu pozițonarea corpurilor de iluminat; 

- Simulări tridimensionale ale spațiului interior (în tehnică la alegere: randări, desen liber, colaj, 
tehnică mixtă etc.), în care să fie redate cât mai eficient conceptul de amenajare și atmosfera 
creată; 

- Legenda în care să fie indicate corpurile de iluminat / sistemele folosite; 
- Un scurt text de prezentare al proiectului;  

 
La alegerea concurentului, se pot prezenta și alte elemente în scopul redării soluției propuse.  
 
 

 
 

https://traccia.ro/kreon-kagi-informatii/
https://traccia.ro/corpuri-de-iluminat-kreon/


 
 

V. Formatul și tehnica de prezentare 
 
Format standard de predare: 60x60 cm (maxim 2 planșe).  Planșele se vor salva in format PDF și 
vor fi trimise pe adresa monica@traccia.ro până la data de 08.04.2022, ora 24:00 .  
La aceeași adresă se vor trimite separat piesele obligatorii, (plan amenajare, plan tavan, o 
secțiune caracteristică, simulări tridimensionale, legendă), format .jpg.   
Tehnica de lucru este la alegerea concurentului.  

 
VI. Criterii de apreciere 

 

- Calitatea și coerența soluției de amenajare; 

- Plasticitatea și funcționalitatea spațiului; 

- Obținerea unui nivel optim de iluminare în concordanță cu funcțiunile spațiului; 

- Valorificarea proprietăților sistemelor implementate, dar și respectarea limitărilor pe care 

acestea le impun; 

- Gradul de armonizare al elementelor; 

- Aplicabilitatea soluției utilizând produsele kreon. 
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