
depending on their own universe. Some collect images of memories, inspirations and atmospheres. Others talk by collecting 
images of analysis, explanations or manifestos. And yet others explain principles of their own architecture or simply show 
the things they like, consciously or unconsciously. It is about the visual world stored in the head of architects.”
Valerio Olgiati

Arnheim se referă la neglijarea darului nostru de a înţelege realitatea prin intermediul simţurilor. Ochii noştri au fost 

vizitează muzee şi adună volume de reproduceri fără să capete acces la artă. Capacitatea noastră înnăscută de a 

Îți propunem un exercițiu de cunoaștere și auto-cunoaștere prin imagini alese de tine. Trebuie să aduni  5 imagini 
reprezentative pentru tine (proprii), ce descriu lumea ta vizuala. Trebuie să le descrii, analizezi vizual și să motivezi 

Imaginea trebuie înscrisă într-un dreptunghi cu laturile în proporția . Se poate 
folosi atât poziția “portret”, cât și “peisaj”. Hârtia suport va avea un gramaj minim de 190g/mp și este albă, mată sau se 

3mm grosime.  

Acest exercițiu are un dublu rol. Primul presupune o explorare “imagistică” a subconștientului  atât individual, al 

acestuia. Al doilea urmărește stabilirea unui prim contact cu elementele limbajului vizual, conturate pe de o parte în 
jurul parametrilor compoziționali ai ierarhiei, vectorilor și direcțiilor de forță, al relațiilor de formă- fond, al ponderii și 

Unealta pe care o vom folosi în acest exercițiu sunt ochii. Vom privi… sensibil, critic sau analitic, vom dezbrăca 
imaginea de sens și o vom analiza până în dimensiunile ei cele mai abstracte. Odată înțelese, aceste imagini ne vor 
folosi drept suport/ punct de plecare pentru următorul exercițiu.

Predarea ansamblului complet de imagini la timp și cu respectarea condițiilor stipulate mai sus este o condiție obliga-
torie a exercițiului.

Lansare temă: luni, 22 septembrie 2014
Prezentare imagini: joi, 25 septembrie 2014

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ şi URBANISM 
TIMIȘOARA
Anul I

ATELIERUL DE PROIECTARE
Semestrul 1
2014-2015

Colectivul de profesori al anului 1:
Cristian Blidariu, Mirel Drăgan, Irina Mohora, Vladimir Obradovici, Marius 
Găman, Oana Hariga, Andreea Simici, Oana Grecea
arhitectura1tm@gmail.com
arhitectura1tm.wordpress.com
www.facebook.com/ArhitecturaI

www.arh.upt.ro
Traian Lalescu 2/A 300223 Timișoara România
+40 0256 404 021

1/1

Tema:

Scop:

Criterii de
evaluare:

Predare:

TEMA 1

9 cm >3 mm

12 cm

1 2 3 54


