
“...arhitectura este cea care ține cont de spaţiul interior … care ne atrage, ne înalță, care ne domină spiritual […] … tot ceea ce nu are spaţiu interior nu este arhitectură.” Bruno Zevi, Cum să înţelegem 
arhitectură 

“Dacă am dori să percepem mai bine formă înseşi a spațiilor interioare, ar trebui să transformăm vidul, ori proiecţia să în plan, în �gură. Această se poate face desenând suprafeţele mai degrabă decât pereţii 
care le delimitează. Ar � vorba despre un fel de negativ. […] 
Am putea de asemenea să realizăm o machetă a spaţiului negativ că pe un solid pe care l-am turna într-o mătriţă. Am obţine un volum cel puţin bizar opac, chiar dacă acesta ar reprezenta un spaţiu minunat 
... deoarece un obiect solid interzice orice penetrare mentală. […] Axonometria negativului şi perspectivă sunt mijloace de reprezentare mult maisugestive decât machetă opacă a spaţiului negativ. 
Arnheim propune arhitecţilor înlocuirea noţiuni de �gură-fond prin cea de obiect care emană un câmp de forţă. Spaţiul este descris de vectori şi câmpuri magnetice in�uenţate dedistante, expansiuni sau 
contracţii.” Pierre von Meiss, De la forme au lieu, Une introduction dans l'etude de l'architecture.

SPAŢIUL INTERIOR a fost de�nit până acum de elementele compoziţionale puncte-linii- plane, care generează centre de interes-vectori-câmpuri 
compoziţionale. Am studiat cum elementele compoziţiei tridimensionale enumerate mai sus pot � utilizate cu scopul de a cre spaţiul interior al 
arhitecturii. 

Ai realizat spaţiul...acum trebuie să îl transformi în volum. Vei lucra cu negativul a ceea ce ai obţinut până acum şi îl vei reprezenta în axonometrie 
sau perspectivă. Finalitatea va consta în extragerea acestui volum dintr-un solid de dimensiuni 297x210x297mm. Suportul teoretic îl vei găsi în 
cursul de teoria arhitecturii. 
Vei studia conceptul de traseu de la exterior la interior, de data acesta pentru un spaţiu excavat. Vei lucra cu scară umană în dimensionarea 
elementelor şi spatiilor. Te vei baza pe experietele senzoriale de pe parcurs, pe direcţionare, textură, trăiri induse şi experiment. 

Un criteriu eliminatoriu va � sugerarea volumului maxim de intervenţie. Altul va � compunerea negativului în limitele capacităţii umane de 
parcurgerea şi studiul a ceea ce însemna mişcarea pe verticală în compoziţia ta. Traseul tău şi experienţa să prin succesiunea de spaţii cu diferite 
calităţi trebuie să spună o poveste. El va avea un punct terminus, o �nalitate, un nucleu şi te vei concentra pe tranziţia de la exterior la interior, către 
acest spaţiu. 

‘Săparea’ spaţiului va � singurul procedeu acceptat.De aceea va � eliminatorie existenţă anumitor plane sau elemente liniare. Masa solidului va � 
citibila în orice punct al sau şi se vor evita grosimi prea mici ce pot � interpretate ca pereţi sau elemente planare. 

Regulile compoziţionale de până acum nu trebuie omise. Lucrezi acum cu un alt timp de compoziţie, a volumului sau a negativului spaţiului tău. 
Elementele ajutătoare trec acum în plan secund ca suport pentru de�niţiaspaţială. 

Lumina este centrul proiectelor tale. Va trebui studiată şi aplicată selectiv �ind parte constitutivă a de�niţiei tale spaţiale. Ea va � introdusă 
obligatoriu prin acelaşi procedeu al excavaţiei. 
Vei lucra pe machetă - compunerea tridimensională a negativului scară 1:1 în limitele date 297mmx210mmx297mm. Materialitatea machetei este la 
alegerea ta, atâta timp cât reproduci solidul din care se excavează spaţiultău. Corecturile se vor realiza pe machetă de studiu susţinută de studii pe 
desene. Se vor stabili la �ecare şedinţă piesele desenate obligatorii pentru corectură. 

Vei face legătura cu exerciţiul anterior lipind machetei/traseului deja predate solidul rezultat în urma acestei predări. Această însemna că vei avea o 
intrare, un spaţiu central şi o ieşire ce va corespunde intrării în machetadin plane şi bețe. Traseul se va continua în mod logic şi vei gândi povestea 
traseului tău pentru întreg ansamblul. 

Este obligatorie o diferenţă de nivel de la cota intrării în volum la cota spaţiului central, egală sau mai mare cu înălţimea omului pe care l-ai folosit în 
machetă ta până acum. Fiecare student îşi va calcula scara obiectului încare lucrează folosind o dimensiune unanimă de 1.75m pentru un om.

CALENDAR PREDĂRI: 

PREDARE INTERMEDIARĂ 

26 Noiembrie 2012, LUNI, ora 16:00-16:30, predarea va � însoţită de susţinerea proiectului. 
Se va întocmi o listă de predare de către studenţi. Listă se va închide şi toţi cei trecuţi ulterior sunt consideraţi întârziaţi.Se va preda: 

MACHETĂ scară 1:2, de dimensiuni înscrise în 150x105x150mm obţinută prin turnarea unui material general în formă construită de student. Ea va 
reprezenta negativul spaţiului obţinut până în momentul predării. Detalii despre materialul folosit veţi primii de la profesorii îndrumători. 

BANDĂ DESENATĂ format A3, poziționat în modul peisaj, se va compune o bandă desenată ce descrie traseul de la exterior la interior. Se vor folosi 
6-8 casete de desen acompaniate de text scris la persoană întâi, care vaspune povestea traseului. Tehnica de reprezentare este la alegerea studentu-
lui. 

Predarea machetei şi planșei cu respectarea condițiilor stipulate mai sus este o condiție obligatorie a exercițiului. 
Nu se admit întârzieri. Exerciţiul întârziat poate � predat în săptămâna de refaceri când studentul va � depunctat cu 2 puncte din nota fazei 
intermediare. 
Se va acorda o notă obţinută dintr-o notă pe soluţie, una pe machetă şi una pe banda desenată. Ponderea ei din nota exerciţiului este de 30% 

PREDARE DIGITALĂ 
27 Noiembrie 2012, MARŢI, oră 24:00 
- o fotogra�e, în format .JPG, cu rezoluție minimă de 150dpi, la adresa de e-mail arhitectură1tm@gmail.com. E-mailul va avea subiectul: Predare 
Tema 6 Intermediară, corpul de text va � lăsat gol iar denumirea �șiereloratașate se va face după exemplul: 
tema6_intermediar_Nume_Prenume_Grupă (ex. Tema6_intermediar_Popescu_Ion_A). Imaginea va avea un fundal negru și se vor studia sursele de 
lumină. Pentru realizarea imaginilor va � organizată în �ecare grupă sau combinat, o sesiune de fotogra�ere a machetelor de către studenți. 
- imagine scanată după planșa predată, în format .JPG sau .PDF, cu rezoluție minimă de 150dpi, împreuna cu imaginea machetei. Denumirea 
�șierului atașat se va face după exemplul:tema6_intermediar_plansa_Nume_Prenume_Grupă (ex. Tema6_Intermediar_plansa_Popescu_Ion_A). 

PREDARE FINALĂ 

14 decembrie 2012, VINERI, ora 16:00-16:30, predare în sala EXPO de la parter . 
17 decembrie 2012, LUNI, ora 16:00- susţinere de proiect în sala EXPO de la parter. 

Se va întocmi o listă de predare de către studenţi. Lista se va închide şi toţi cei trecuţi ulterior sunt consideraţi întârziaţi.Se va preda: 

MACHETĂ FINALĂ secţionată prin nucleu, scară 1:1 din materiale la alegere. Acestea pot � BCA, lut, gips, polistiren sau carton, �nisată monocrom în 
alb, negru sau gri. 

PLANȘE pe format A1, 840x594mm, poziţie peisaj sau portret, tehnica de reprezentare şi suportul material este la alegerea studentului. Aceste 
planșe vor conţine următoarele desene, scară 1:1 raportat la machetă: 

-axonometria negativului cu linii punctate 
-5 faţade pentru volum cotate sumar cu cote de nivel raportate la scara umană aleasă 
-3 planuri/secţiuni orizontale cotate sumar cu cote de nivel, una la nivelul întării, una la nivelul spaţiului, una la nivelul ieşirii. Secţiunea orizontală va 
� considerată la 1m mai sus de planul de călcare. 
-minim 2 secţiuni verticale,în perspectivă, cotate, animate, una longitudinală, una transversală prin spaţiul central. Ele vor secţiona tot volumul deci 
vor tăia şi traseul. 
-minim 3 perspective valorate, una din proximitatea accesului, una din spaţiul central şi una la ieşire. 
-orice alte piese în plus ce vor explica mai bine proiectul 
-orice alte piese ce vor explicita conceptul proiectului. 

Se va aprecia compoziţia bidimensională a planșelor. Fiecare piesă desenată lipsă va � depunctată din nota planșelor cu câte un punct. 
Predarea machetei şi planșei cu respectarea condițiilor stipulate mai sus este o condiție obligatorie a exercițiului. 
Nu se admit întârzieri. Macheta întârziată poate � predată în săptămâna de refaceri când studentul va � depunctat cu 2 puncte din nota exercițiului. 
Se va obţine o notă formată din alte 3: notă pe soluţie, notă pe machetă şi notă pe planșe cu ponderi diferite . Ea va reprezenta 70% din nota 
exerciţiului 

PREDARE DIGITALĂ 
14 Decembrie 2012, VINERI, oră 24:00 
- 4 fotogra�i, în format .JPG, cu rezoluție minimă de 150dpi, la adresa de e-mail arhitectura1tm@gmail.com. E-mailul va avea subiectul: Predare Tema 
6, corpul de text va � lăsat gol iar denumirea �șierelor atașate se vaface după exemplul: tema6_Nume_Prenume_Grupă_Număr imagine (ex. 
Tema6_Popescu_Ion_A_1). Imaginile vor avea un fundal negru și se vor studia sursele de lumină. Imaginea numărul 1 va � aleasă de către studentca 
imagine reprezentativă pentru propria compoziție. Pentru realizarea imaginilor va � organizată în �ecare grupă sau combinat, o sesiune de 
fotogra�ere a machetelor de către studenți. Primele 3 imagini vor conţine doarmacheta exerciţiului, în cea de-a patra vor � fotogra�ate această 
machetă împreună cu macheta de la tema 5. 

Acest exerciţiu încheiat va conta în proporţie de 45% în nota �nală pe semestru. 
Studenţii se cali�că petru predarea acestui exerciţiu dacă au un număr minim de 4 corecturi din 8 şedinţe posibile. De asemenea soluţia �nală aleasă 
trebuie să aibă un număr minim de 2 corecturi din momentul schimbării ei. Este obligatorie minim o corectură cu �ecare îndrumător de la grupă. Cei 
ce nu se cali�că pentru această predare vor preda exerciţiul în săptămâna de refaceri cu depunctaj de 2 puncte. Cei ce se cali�căpentru predare dar 
nu promovează exerciţiul pot reface proiectul în săptămâna de refaceri fără depunctări. 

Se va urmări: 
-capacitatea studentului de a genera spaţiu interior în cadrul unei compoziţii tridimensionale prin procedeul excavaţiei 
-capacitatea studentului de a genera un traseu excavat şi de opera spaţiul la cote diferite de călcare 
-capacitatea expresivă a spaţiului interior dată de citirea acestuia prin introducerea luminii, şi relaţia acestuia cu exteriorul; 
-capacitatea studentului de a opera cu materialitatea speci�că a masivului generând suprafeţe cu calităţi diferite (texturate, lise) 
-se va aprecia relaţia ierarhică acestuia cu celelalte elemenete ale compoziţiei şi trecerea graduală prin masiv către spaţiul interior de�nit de excavare; 
-acurateţea şi curăţenia execuţiei machetei �nale 
-acurateţea şi curăţenia execuţiei planșelor �nale
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“...arhitectura este cea care ține cont de spaţiul interior … care ne atrage, ne înalță, care ne domină spiritual […] … tot ceea ce nu are spaţiu interior nu este arhitectură.” Bruno Zevi, Cum să înţelegem 
arhitectură 

“Dacă am dori să percepem mai bine formă înseşi a spațiilor interioare, ar trebui să transformăm vidul, ori proiecţia să în plan, în �gură. Această se poate face desenând suprafeţele mai degrabă decât pereţii 
care le delimitează. Ar � vorba despre un fel de negativ. […] 
Am putea de asemenea să realizăm o machetă a spaţiului negativ că pe un solid pe care l-am turna într-o mătriţă. Am obţine un volum cel puţin bizar opac, chiar dacă acesta ar reprezenta un spaţiu minunat 
... deoarece un obiect solid interzice orice penetrare mentală. […] Axonometria negativului şi perspectivă sunt mijloace de reprezentare mult maisugestive decât machetă opacă a spaţiului negativ. 
Arnheim propune arhitecţilor înlocuirea noţiuni de �gură-fond prin cea de obiect care emană un câmp de forţă. Spaţiul este descris de vectori şi câmpuri magnetice in�uenţate dedistante, expansiuni sau 
contracţii.” Pierre von Meiss, De la forme au lieu, Une introduction dans l'etude de l'architecture.

SPAŢIUL INTERIOR a fost de�nit până acum de elementele compoziţionale puncte-linii- plane, care generează centre de interes-vectori-câmpuri 
compoziţionale. Am studiat cum elementele compoziţiei tridimensionale enumerate mai sus pot � utilizate cu scopul de a cre spaţiul interior al 
arhitecturii. 

Ai realizat spaţiul...acum trebuie să îl transformi în volum. Vei lucra cu negativul a ceea ce ai obţinut până acum şi îl vei reprezenta în axonometrie 
sau perspectivă. Finalitatea va consta în extragerea acestui volum dintr-un solid de dimensiuni 297x210x297mm. Suportul teoretic îl vei găsi în 
cursul de teoria arhitecturii. 
Vei studia conceptul de traseu de la exterior la interior, de data acesta pentru un spaţiu excavat. Vei lucra cu scară umană în dimensionarea 
elementelor şi spatiilor. Te vei baza pe experietele senzoriale de pe parcurs, pe direcţionare, textură, trăiri induse şi experiment. 

Un criteriu eliminatoriu va � sugerarea volumului maxim de intervenţie. Altul va � compunerea negativului în limitele capacităţii umane de 
parcurgerea şi studiul a ceea ce însemna mişcarea pe verticală în compoziţia ta. Traseul tău şi experienţa să prin succesiunea de spaţii cu diferite 
calităţi trebuie să spună o poveste. El va avea un punct terminus, o �nalitate, un nucleu şi te vei concentra pe tranziţia de la exterior la interior, către 
acest spaţiu. 

‘Săparea’ spaţiului va � singurul procedeu acceptat.De aceea va � eliminatorie existenţă anumitor plane sau elemente liniare. Masa solidului va � 
citibila în orice punct al sau şi se vor evita grosimi prea mici ce pot � interpretate ca pereţi sau elemente planare. 

Regulile compoziţionale de până acum nu trebuie omise. Lucrezi acum cu un alt timp de compoziţie, a volumului sau a negativului spaţiului tău. 
Elementele ajutătoare trec acum în plan secund ca suport pentru de�niţiaspaţială. 

Lumina este centrul proiectelor tale. Va trebui studiată şi aplicată selectiv �ind parte constitutivă a de�niţiei tale spaţiale. Ea va � introdusă 
obligatoriu prin acelaşi procedeu al excavaţiei. 
Vei lucra pe machetă - compunerea tridimensională a negativului scară 1:1 în limitele date 297mmx210mmx297mm. Materialitatea machetei este la 
alegerea ta, atâta timp cât reproduci solidul din care se excavează spaţiultău. Corecturile se vor realiza pe machetă de studiu susţinută de studii pe 
desene. Se vor stabili la �ecare şedinţă piesele desenate obligatorii pentru corectură. 

Vei face legătura cu exerciţiul anterior lipind machetei/traseului deja predate solidul rezultat în urma acestei predări. Această însemna că vei avea o 
intrare, un spaţiu central şi o ieşire ce va corespunde intrării în machetadin plane şi bețe. Traseul se va continua în mod logic şi vei gândi povestea 
traseului tău pentru întreg ansamblul. 

Este obligatorie o diferenţă de nivel de la cota intrării în volum la cota spaţiului central, egală sau mai mare cu înălţimea omului pe care l-ai folosit în 
machetă ta până acum. Fiecare student îşi va calcula scara obiectului încare lucrează folosind o dimensiune unanimă de 1.75m pentru un om.

CALENDAR PREDĂRI: 

PREDARE INTERMEDIARĂ 

26 Noiembrie 2012, LUNI, ora 16:00-16:30, predarea va � însoţită de susţinerea proiectului. 
Se va întocmi o listă de predare de către studenţi. Listă se va închide şi toţi cei trecuţi ulterior sunt consideraţi întârziaţi.Se va preda: 

MACHETĂ scară 1:2, de dimensiuni înscrise în 150x105x150mm obţinută prin turnarea unui material general în formă construită de student. Ea va 
reprezenta negativul spaţiului obţinut până în momentul predării. Detalii despre materialul folosit veţi primii de la profesorii îndrumători. 

BANDĂ DESENATĂ format A3, poziționat în modul peisaj, se va compune o bandă desenată ce descrie traseul de la exterior la interior. Se vor folosi 
6-8 casete de desen acompaniate de text scris la persoană întâi, care vaspune povestea traseului. Tehnica de reprezentare este la alegerea studentu-
lui. 

Predarea machetei şi planșei cu respectarea condițiilor stipulate mai sus este o condiție obligatorie a exercițiului. 
Nu se admit întârzieri. Exerciţiul întârziat poate � predat în săptămâna de refaceri când studentul va � depunctat cu 2 puncte din nota fazei 
intermediare. 
Se va acorda o notă obţinută dintr-o notă pe soluţie, una pe machetă şi una pe banda desenată. Ponderea ei din nota exerciţiului este de 30% 

PREDARE DIGITALĂ 
27 Noiembrie 2012, MARŢI, oră 24:00 
- o fotogra�e, în format .JPG, cu rezoluție minimă de 150dpi, la adresa de e-mail arhitectură1tm@gmail.com. E-mailul va avea subiectul: Predare 
Tema 6 Intermediară, corpul de text va � lăsat gol iar denumirea �șiereloratașate se va face după exemplul: 
tema6_intermediar_Nume_Prenume_Grupă (ex. Tema6_intermediar_Popescu_Ion_A). Imaginea va avea un fundal negru și se vor studia sursele de 
lumină. Pentru realizarea imaginilor va � organizată în �ecare grupă sau combinat, o sesiune de fotogra�ere a machetelor de către studenți. 
- imagine scanată după planșa predată, în format .JPG sau .PDF, cu rezoluție minimă de 150dpi, împreuna cu imaginea machetei. Denumirea 
�șierului atașat se va face după exemplul:tema6_intermediar_plansa_Nume_Prenume_Grupă (ex. Tema6_Intermediar_plansa_Popescu_Ion_A). 

PREDARE FINALĂ 

14 decembrie 2012, VINERI, ora 16:00-16:30, predare în sala EXPO de la parter . 
17 decembrie 2012, LUNI, ora 16:00- susţinere de proiect în sala EXPO de la parter. 

Se va întocmi o listă de predare de către studenţi. Lista se va închide şi toţi cei trecuţi ulterior sunt consideraţi întârziaţi.Se va preda: 

MACHETĂ FINALĂ secţionată prin nucleu, scară 1:1 din materiale la alegere. Acestea pot � BCA, lut, gips, polistiren sau carton, �nisată monocrom în 
alb, negru sau gri. 

PLANȘE pe format A1, 840x594mm, poziţie peisaj sau portret, tehnica de reprezentare şi suportul material este la alegerea studentului. Aceste 
planșe vor conţine următoarele desene, scară 1:1 raportat la machetă: 

-axonometria negativului cu linii punctate 
-5 faţade pentru volum cotate sumar cu cote de nivel raportate la scara umană aleasă 
-3 planuri/secţiuni orizontale cotate sumar cu cote de nivel, una la nivelul întării, una la nivelul spaţiului, una la nivelul ieşirii. Secţiunea orizontală va 
� considerată la 1m mai sus de planul de călcare. 
-minim 2 secţiuni verticale,în perspectivă, cotate, animate, una longitudinală, una transversală prin spaţiul central. Ele vor secţiona tot volumul deci 
vor tăia şi traseul. 
-minim 3 perspective valorate, una din proximitatea accesului, una din spaţiul central şi una la ieşire. 
-orice alte piese în plus ce vor explica mai bine proiectul 
-orice alte piese ce vor explicita conceptul proiectului. 

Se va aprecia compoziţia bidimensională a planșelor. Fiecare piesă desenată lipsă va � depunctată din nota planșelor cu câte un punct. 
Predarea machetei şi planșei cu respectarea condițiilor stipulate mai sus este o condiție obligatorie a exercițiului. 
Nu se admit întârzieri. Macheta întârziată poate � predată în săptămâna de refaceri când studentul va � depunctat cu 2 puncte din nota exercițiului. 
Se va obţine o notă formată din alte 3: notă pe soluţie, notă pe machetă şi notă pe planșe cu ponderi diferite . Ea va reprezenta 70% din nota 
exerciţiului 

PREDARE DIGITALĂ 
14 Decembrie 2012, VINERI, oră 24:00 
- 4 fotogra�i, în format .JPG, cu rezoluție minimă de 150dpi, la adresa de e-mail arhitectura1tm@gmail.com. E-mailul va avea subiectul: Predare Tema 
6, corpul de text va � lăsat gol iar denumirea �șierelor atașate se vaface după exemplul: tema6_Nume_Prenume_Grupă_Număr imagine (ex. 
Tema6_Popescu_Ion_A_1). Imaginile vor avea un fundal negru și se vor studia sursele de lumină. Imaginea numărul 1 va � aleasă de către studentca 
imagine reprezentativă pentru propria compoziție. Pentru realizarea imaginilor va � organizată în �ecare grupă sau combinat, o sesiune de 
fotogra�ere a machetelor de către studenți. Primele 3 imagini vor conţine doarmacheta exerciţiului, în cea de-a patra vor � fotogra�ate această 
machetă împreună cu macheta de la tema 5. 

Acest exerciţiu încheiat va conta în proporţie de 45% în nota �nală pe semestru. 
Studenţii se cali�că petru predarea acestui exerciţiu dacă au un număr minim de 4 corecturi din 8 şedinţe posibile. De asemenea soluţia �nală aleasă 
trebuie să aibă un număr minim de 2 corecturi din momentul schimbării ei. Este obligatorie minim o corectură cu �ecare îndrumător de la grupă. Cei 
ce nu se cali�că pentru această predare vor preda exerciţiul în săptămâna de refaceri cu depunctaj de 2 puncte. Cei ce se cali�căpentru predare dar 
nu promovează exerciţiul pot reface proiectul în săptămâna de refaceri fără depunctări. 

Se va urmări: 
-capacitatea studentului de a genera spaţiu interior în cadrul unei compoziţii tridimensionale prin procedeul excavaţiei 
-capacitatea studentului de a genera un traseu excavat şi de opera spaţiul la cote diferite de călcare 
-capacitatea expresivă a spaţiului interior dată de citirea acestuia prin introducerea luminii, şi relaţia acestuia cu exteriorul; 
-capacitatea studentului de a opera cu materialitatea speci�că a masivului generând suprafeţe cu calităţi diferite (texturate, lise) 
-se va aprecia relaţia ierarhică acestuia cu celelalte elemenete ale compoziţiei şi trecerea graduală prin masiv către spaţiul interior de�nit de excavare; 
-acurateţea şi curăţenia execuţiei machetei �nale 
-acurateţea şi curăţenia execuţiei planșelor �nale
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