
curs 11
Legi de bază ale compoziţiei arhitecturale

Cu ajutorul simţurilor şi prin intermediul gândirii, omul a urmărit să afl e care sunt însuşirile unui 
lucru. În cazul arhitecturii, aceasta trebuie să satisfacă pentru societate atât nevoi materiale cât şi 
spirituale.
Acest curs încearcă să clarifi ce aspectele legate de fenomenul arhitectural şi de legile care stau 
la baza compoziţiei şi care înarmează un arhitect să evite greşelile ce rezultă din nerespectarea 
acestora.
Legile fenomenului de arhitectură dezvăluie raporturile de necesitate, trăsăturile specifi ce ce 
rezultă din fenomenul de arhitectură. În general din sfera legilor fundamentale fac parte cauzali-
tatea, necesitatea şi legitatea.
Cauzalitatea exprimă interacţiunea dintre cauză şi efect, orice fenomen are o cauză. Arhitectura 
fi ind un fenomen are o cauză (cauza apariţiei ei este necesitatea omului de a se adăposti).
Necesitatea desemnează însuşirile care decurg din esenţa lucrurilor, astfel pentru arhitectură 
necesitatea a determinat atributele fundamentale ale fenomenului de arhitectură.
Legitatea marchează puncte de sprijin importante pentru aprofundarea fenomenelor din natură şi 
societate, în cazul arhitecturii legitatea acţionează în câmpul legilor compoziţiei arhitecturale.
Datorită acestor legi, arhitectura trebuie să satisfacă nevoi materiale şi spiritual rezolvate prin forma 
şi conţinutul operei de arhitectură.

Pentru ca o construcţie să poată primi numele legitim de ahitectură trebuie să existe o relaţie de 
armonie între formă şi conţinut.
În schimb, când în organizarea spaţiului, funcţiunea se realizează numai prin componentele ei utili-
tare, expresive şi constructive iar elementele formative sunt neglijate, vom observa că se ajunge 
la lipsă de sinceritate utilitară, expresivă, constructivă şi rezultatul este fi e o proastă arhitectură, fi e 
Kitschul.

“Mai este posibil ca în cazul unor proiecte să lipsească legile rezistenţei mecanice sau care nu sunt 
sufi cient stăpânite sau funcţiile sunt nesocotite în mod deliberat. Avem de-a face atunci cu proiecte 
irealizabile, imposibil de înfăptuit pe care le vom numi utopice”. Gheorghe Săsărman în “Funcţiune, 
spaţiu, arhitectură”.
Totuşi, în pofi da virtulităţii ei, utopia îndeplineşte un rol important în organizarea spaţiului, acela 
de a deschide drumuri noi, ea impulsionând cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi contribuie la 
îmbogăţirea limbajului expresiv la înnoirea stilurilor.

Ex: Aerohotel cu grădini suspendate dea-
supra apei – arh. Alexander Asadov, teama 
în faţa efectelor încălzirii globale duce 
la căutarea unor soluţii de agest gen, cu 
obiecte plutitoare

Atlantropa – Hermann Sorgel în 
strâmtoarea Gibraltar în 1920, 
conectarea Europei şi Africii, 
sursă de energie



Scale vs Size, Viktor Ramos, Richie Gelles (US), menţiune specială în 2010 
pentru un concurs în Hong Kong.

Oraşe zburătoare - Hidrogenase, arh. Belgian Vincent 
Callebaut
capabil să producă electricitate şi combustibil bio 
(generaţia a treia) fără a emite CO2 sau alte substanţe 
poluante, hidrogenul este o astfel de sursă curată de 
energie

Oraşe plutitoare Lilypad, arh. Vincent Callebaut. Oraşe producătoare de
energie, pentru aprox 50mii locuitori

Revenind la subiect, creaţia în care 
există o îmbinare armonică între 
formă şi conţinut este (sau ar trebui 
să fi e) rodul muncii arhitectului. La 
care acesta a ajuns numai datorită 
actului compoziţional.
Compoziţia în arhitectură este 
efortul de organizare unitară pe 
care-l face arhitectul în năzuinţa lui 
creatoare de forme utilitare şi es-
tetice cu care îşi compune opera.
Deci la baza compoziţiei de 
arhitectură stă forma căci ea 
are conţinută în sine propria sa 
compoziţie. Forma este elementul 
cel mai difi cil de stăpânit şi care 
ia parte la alcătuirea unei opere 
de arhitectură pentru că atunci 
când cercetăm forma separat de 
conţinutul operei tindem să re-
ducem întreaga formă la ceva ab-
stract, simbolic.
De aceea obligaţia evidentă într-o 
compoziţie este ca forma să nu su-
pere ochiul prin stângăcie sau lipsa 
ei de estetică. 

Shanghai - pavilion expo Dane-
marca 2010



Pentru ca diferite forme care intră într-o compoziţie să poată fi  orchestrate, ele trebuie să fi e supuse 
unor legi care vor justifi ca ansamblul lor, este vorba de legea unităţii, a ordinii, a echilibrului şi cea 
a contrastului.
Deci, o compoziţie de arhitectură nu se poate concepe numai ca un proces de elaborare a unor forme 
estetice în sine, rupte de conţinutul pe care va trebui să-l cuprindă opera şi cu posibilităţile economice.
În zadar îşi va imagia un arhitect pe hârtie forme agreabile din punct de vedere estetic, dacă aceste 
imagini nu vor putea fi  realizate.

Legea unităţii
Orice arhitect îşi propune o singură idee în lucrarea sa.

Dacă arhitectura încearcă să se îndepărteze încet de cutii, se apropie în mod automat de geometriile de 
genul cristalelor sau formelor fl uide. 
Dincolo de unghiul de 90 de grade există o lume de alte unghiuri, în patrulatere, pentagoane, hexagoane 
sau altele. În ciuda libertăţii lor aparente, aceste arhitecturi sunt adesea bazate pe sisteme de formă 
familiară, cum ar fi  de cristal sau piatră.  
Invers, dacă se încearcă să se evite orice unghi, se ajunge la curbe: forme fl uide. Ca sistem, şi acesta 
este la fel de iconografi c (reprezintă valuri, apă, baloane), şi la fel de rigid: totul trebuie să se curbeze 
în acelaşi mod. 
Încercările lui Ben van Berkel - cu Vila NM 2006 (Upstate New York, Catskills, USA) pentru a alătura 
forme rectangulare de cristal şi fl uide în acelaşi proiect care nu sunt convingătoare. Vila a şi ars de altfel.

Ce putem face, totuşi, este suprapunerea ambelor sisteme. În proiectele de genul Taichung Opera 
House a lui Toyo Ito, Muzeul Mercedes-Benz a celor de la UN Studio, sau unele dintre lucrările lui 
Zaha Hadid  (muzeul Guggenheim Hermitage sau masă şi birou Seoul) cristalizează formele fl uide sau 
fl uidizează formele rectangulare. 

După ani de experimente de genul acesta, acest tip de arhitectură parametrică devine previzibilă. Şi nu 
toată se poate construi. Există o limită de cât de departe se poate trece de cutie. 
Şi mă refer acum la spaţiile interioare. Pentru că exteriorul nostru va deveni din ce în ce mai complex. 
În acest sens, la rândul său, reîntoarcerea la rectangularitate şi forme colţuroase poate fi  considerată 
foarte pragmatică. Metafora, iconografi a, este limitată la exterior, la piele. Şi asta lasă ca interiorul să fi e 
umplut cu nivele practice şi  funcţionale. 
Proiectul pentru sediul vinăriei Ribera del Duero al fi rmei spaniole Barozzi Veiga, este instructiv: un 
“solid” simplu d.p.d.v. formal, umplut cu nivele.
Modul în care arhitecţii au inserat un program de mari dimensiuni într-un peisaj rural este foarte uşor: 
au pus totul subteran.



Şi vorbim şi în acest proiect de armonie sau legea unităţii operei de arhitectură, care este realizată 
când elementele arhitecturale care formează compoziţia sunt astfel corelate încât să alcătuiască o 
strânsă legătură dar a căror valoare să depăşească simpla lor însumare.
“Orice compoziţie, atât în plan cât şi în elevaţii trebuie să exprime legătura între toate componentele 
sale. Două clădiri identice nu formează o unitate, ci o dualitate.” Bruno Zevi în Cum să înţelegem arhi-
tectura.
Armonia conţinutului frumos şi armonia formei frumoase sau altfel spus concordanţa spiritului cu cea 
a materiei reprezintă o cerinţă a creaţiei artistice. Este deci necesar să subliniez că această armonie, 
prefecţiune se realizează de către artist numai atunci când el va îndeplini această lege a unităţii sau 
armonia compoziţională.
Am spus că unitatea presupune existenţa între părţile componente ale întregului ale unor legături recip-
roce, legături care nu se pot naşte între părţi absolut identice, fi indcă un grup de elemente absolut iden-
tice nu poate forma un întreg ci numai existând între ele elemente diferite ca natură, poziţie sau rol. 

Arhitecţii au dorit în mod explicit să lucreze la scara satului. La prima vedere, se lucrează, de aseme-
nea, cu geometria pitorească din împrejurimi. La o privire mai atentă însă, se constată că oraşul vechi 
este compus din structuri rectangulare înlănţuite cu care se crează un complex stradal, pitoresc. Pe 
când proiectul acesta nu are o astfel de structură dreptunghiulară la interior: se bazează pe o formă 
liberă de patrulater şi pentagon. Exteriorul, cu toate acestea, este un ecou al oraşului pitoresc. Lucru 
care integrează proiectul contextual este pielea, învelişul, conceptul exterior. 
Învelişul este reuşit. Din punct de vedere iconografi c este un amestec de piatră, o ruină, o stâncă, un 
turn şi un caşcaval. 

Modul în care proiectul porneşte de la casele existente, coboară în subteran pentru a crea o piaţă dea-
supra, iar apoi se prelungeşte în sus pentru a crea un dialog cu peisajul vast este minunat.
Am putea spune că acest mic turn este un “reper”, în sensul cel mai primitiv. Acesta creşte din “teren”, 
se uită spre peisaj şi, mai important, poate fi  văzut de peste tot din jur: “marchează” un loc.

Deci unitatea nu poate exista decât în condiţii de varietate, de 
diversitate. Pe de altă parte nu orice varietate duce la unitate, 
ci numai varietatea acelor părţi care alcătuiesc un întreg. Între 
unitate şi diversitate pare a fi  o contradicţie, aceasta este doar 
aparentă fi indcă aceste două categorii sunt strâns legate.
Reuşita unei arhitecturi se judecă în funcţie de orizontul spiritual, 
de originalitatea comunicării, de realizarea exemplară a formei, dar 
şi de unitatea acestora, într-un cuvânt de consonanţa şi armonia 
tuturor constituentelor operei.
Cosmosul este un ansamblu estetic, unitar, armonios şi totodată 
infi nit ca varietate a arhitecturii constelaţiilor, atât ca formă cât şi ca 
alcătuire a lor. Cosmos în greceşte înseamnă ordine, armonie deci 
frumuseţe.



Ordinea arhitecturală
Strâns legată de unitate se afl ă ordinea, una din cele mai generale legi ale esteticii arhitecturale. 
Ordinea implică o succesiune logică, un aranjament raţional al părţilor.
Ordinea în arhitectură se poate realiza în două feluri: fi e respectând legea identităţii, fi e legea 
asemănării. Datorită legii identităţii ordinea arhitecturală poate fi  creată atunci când o compoziţie 
se realizează prin repetarea aceloraşi elemente arhitecturale.

În schimb, datorită legii asemănării ordinea arhitecturală se realizează prin repetarea unor elemente 
asemănătoare. Deci în timp ce legea identităţii reprezintă realizarea ordinii arhitecturale cu ajutorul 
uniformităţii, legea asemănării reprezintă realizarea ordinii cu ajutorul varietăţii.

Se ştie că încă din antichitate arhitecţii s-au supus mai mult sau mai puţin inconştient acestor două 
legi, adică fără să ştie în mod teoretic de existenţa lor, ci numai în mod instinctiv.
Abia în epoca Renaşterii marii săi maeştrii printre care amintesc pe Leonardo da Vinci, au demon-
strat că pentru a realiza ordinea arhitecturală trebuie ca toate volumele şi detaliile care o compun să 
se afl e în corelaţii matematice.
Compoziţia care este realizată conform legii identităţii va folosi o tratare modulară care repetă forme 
identice, acest sistem de ordine va fi  specifi c pentru arhitectura clasică şi academică iar ansamblul 
unor astfel de opere va face uz de realizarea simetriilor. În schimb, compoziţia care are la bază le-
gea asemănării va folosi pentru realizarea ordinii tot o reţea modulară în care însă modulele repetă 
forme neidentice, acestea evidenţiindu-se unele de altele, mod în care vor decurge compoziţiile 
libere şi fl exibile, iar compoziţia va folosi asimetria.

Legea contrastelor
Am spus că universul este un ansamblu unitar, dar cu toate aceste în natură acţionează şi legea 
generală a contrariilor care este generatorul mişcării materiei şi modul de existenţă al acesteia.
Exemple de contrarii în natură sunt multe, dihotomii: lumina şi întunericul, căldura şi frigul, zgomotul 
şi liniştea. De asemenea mai există în natură contraste de mărime, culoare, formă etc.

Mondrian

3 noiembrie, World Archi-
tecture Festival 2010 de la 
Barcelona
World’s Best Offi ce Building
“Vali-Asr Commercial Offi ce 
Building”, Iran – Kelvan, Iranmuzeul de artă contemporană, Kanazawa 

SANAA, 1999

La fel ca natura şi arhitectura respectă această caracteristică a contrastelor care acţionează ca lege 
obiectivă.
Se ştie că trăsăturile cele mai bune ale unui obiect pot fi  accentuate cel mai bine prin contrast. La fel 
se întâmplă şi în natură, aspectul luminos al zilei nu l-am sesiza dacă n-ar fi  întuneric.
“Pentru a înţelege această aplicare a principiului contrastului ne putem aminti că teoria culorii enunţă 
că, pentru a obţine o suprafaţă din verdele cel mai intens, trebuie să-i aplicăm un petec de roşu 
aprins. Şi pentru a face ca o pată de roşu să scânteieze ca focul, artistul îl contrastează cu un fundal 

Shiraz, Iran - contrast pasaj



de verde cât mai intens.” Johnormsbee Simonds „Arhitectura peisajului”
Elementele de contrast vor fi  concepute în aşa fel ca să intensifi ce calităţile ansamb-
lului arhitectural. Dacă dorim să intensifi căm calităţile elementului introdus va trebui să 
căutăm în ansamblu calităţile care vor determina contrastul dorit.
Un alt principiu al elementelor contrastante este acela că unul din elementele contrastante 
trebuie în mod evident să-l domine pe celălalt. Unul reprezintă trăsătura caracteristică, 

celălalt fundalul de sprijin. Din acest punct de vedere, elementele unui ansamblu se împart în două 
categorii: elemente dominante şi elemente dominate.
Dacă două elemente contrastante sunt de putere egală, în loc să se pună în evidenţă unul pe 
celălalt, puterea senzaţiei vizuale este distrusă. Astfel, prin repetarea unor volume egale (mărimi 
egale) se formează între acestea o relaţie de identitate. Pe măsură ce creşte inegalitatea între volu-
mele confruntate, legătura între ele slăbeşte începând să apară rapoarte de nuanţe între volume, 
dominând diferenţele.
Când în sfârşit apar rapoarte care exprimă o puternică inegalitate a volumelor, apare contrastul.
Identitatea, nuanţa şi contrastul sunt elemente cu care arhitectul operează în compoziţia de 
arhitectură.
Printr-un contrast bine chibzuit, compoziţia capătă mişcare, accentele se sesizează mai uşor iar 
monotonia este înlăturată. 

Alte exemple de contrast: masiv-uşor, vertical-orizontal, apropiat-depărtat, curb-plat, alb-negru etc.
Contrastul creează o dinamică optică în direcţia mărimii predominante. Am mai spus că există totuşi 
anumite limite între gradul de inegalitate al contrastelor, între partea principală şi cea subordonată. 
În cazul creşterii nelimitate a acestor inegalităţi poate să apară un moment când contrastul devine 
izbitor, în acest caz are loc distrugerea elementelor formei, ca atare contrastele în compoziţia de 
arhitectură nu trebuie să se afi rme prea puternic deoarece acestea pot deveni elemente disonante 
sau chiar ridicole. Acest fapt ar aduce mari prejudicii celei mai serioase dintre arte, arhitectura. În 
alte arte, ridicolul sau comicul poate să apară, sau chiar se cere: contrast de caracter ce trebuie 
satirizat... Dar arhitectura este singura dintre arte în care nu trebuie să apară ridicolul din contrast.
În acelaşi timp, dacă contrastele se repetă prea mult în cadrul unei compoziţii se obţine efectul in-
vers decât cel scontat, în loc de varietate, se obţine monotonie.
Când am analizat unitatea am înţeles că aceasta se realizează din elemente diverse şi nu egale. 
Deci contrastul este o varietate maximă realizată în limitele unităţii.
Pentru ca un edifi ciu să aibă vitalitate, dinamism, el trebuie să fi e expresia contrastului, şi pentru 
o deplină exprimare este necesar ca unul sau altul dintre elemente să domine, concepându-le ca 
formând o unitate completă cu elemente opuse, dar totuşi complementare.

Echilibrul şi contrabalansul

Dintre toate legile compoziţiei, aceasta este probabil cel mai difi cil de înţeles, dar a fost aplicată de 
arhitecţi în mai toate perioadele. Omul trăind în funcţia legii de gravitate, este fi resc ca operele sale 
să satisfacă acest element de echilibru.
Se spune că o compoziţie este echilibrată atunci când elementele sale sunt dispuse astfel încât 
satisfac simţul nostru spiritual de echilibru. Un tablou are o compoziţie dezechilibrată atunci când 
prea multe elemente se îngrămădesc nejustifi cat într-o parte a pânzei lăsând goluri displăcute, sau 
când dispoziţia cromatică nu satisface acelaşi simţ al repartizării maselor colorate.

În cazul fi gurii A nu există contrast între mărimea 
profi lelor, avem de-a face cu o identitate; în schimb 
în fi g. B se demonstrează că contrastul poate deveni 
favorabil datorită diferenţierii de mărime, este ceea ce 
se cheamă nuanţă. În ex. C, contrastul este pe deplin 
satisfăcut.

JULES ENGEL   1909-2003
Un Balanced
Gouache on board 1940



Compoziţia trebuie să fi e o centrare a efectelor în jurul unei idei realizate plastic şi echilibrat.
Compoziţia de arhitectură va trebui să realizeze echilibrul dintre conţinut şi formă, va trebui să fi e în 
acord cu atributele fundamentale ale arhitecturii şi cu legile fenomenului de arhitectură.
Am văzut că legea unităţii arhitecturale pretinde realizarea unui ehilibru între cele trei însuşiri ale 
arhitecturii (cauzalitate, necesitate şi legitate) chiar dacă ponderea între acestea nu este absolut 
egală. Pe de altă parte, când între aceste însuşiri apare un dezacord evident se poate spune că 
atunci apare şi dezechilibrul datorită căruia în decursul unor etape istorice au apărut curentele es-
tetizante sau tehnicizante. Când cumpăna s-a înclinat mai mult spre atributul frumuseţii a apărut 
curentul artistic estetismul sau formalismul, iar când aceasta s-a înclinat către utilitate a apărut 
curentul utilitarist sau funcţionalism.
Acestea sunt aspectele majore de ordin general al echilibrului arhitectural, problema însă mai poate 
fi  privită şi din punct de vedere a rezolvării compoziţionale a maselor obiectului de arhitectură sau 
din punct de vedere al aspectelor de detaliu: echilibrul elementelor de arhitectură, echilibrul între 
materialele folosite, echilibrul culorilor etc.
Echilibrul este simetria arhitecturii şi este necesar ca de o parte şi de alta a unui plan masele să 
fi e de “greutate” egală.
Bruno Zevi în “Cum să înţelegem arhitectura”: “Dacă ne-am imagina o balanţă şi câteva greutăţi 
egale, punând acelaşi număr de greutăţi într-o parte şi în alta vom realiza echilibrul. Când greutăţile 
sunt dispuse în acelaşi fel pe cele două talere vom avea simetrie, însă dacă într-o parte ar fi  supra-
puse la întâmplare iar în cealaltă parte ar fi  rânduite ordonat, balanţa ar rămâne tot în echilibru.”
Acelaşi lucru se poate vedea şi în unele exemple de arhitectură unde echilibrul arhitectural se 
realizează prin balansarea unor elemente vizuale nesimilare, aranjate astfel încât să se afl e în ar-
monie unele faţă de altele.
Dacă nu ar fi  aşa, am simţi o indispoziţie fi zică, ca şi când ne-ar lipsi ceva. Omul în general nu poate 
suporta haosul fi indcă el înseamnă perturbarea ordinii şi a echilibrului.
În consecinţă, cu atât mai mult arhitectura, această disciplină a ordinii, caută prin echilibru şi prin 
ordine să se opună dezordinii şi a tot ceea ce este confuz.

Dominanta

Am arătat că unitatea în arhitectură se realizează când elementele sunt într-o strânsă legătură un-
ele cu altele şi pe de altă parte, nu poate exista fără varietate. Expresia cea mai vie a varietăţii este 
contrastul pe care l-am analizat ca fi ind varietatea maximă în limitele unităţii.
De asemenea, opusul varietăţii este uniformitatea care este incompatibilă cu unitatea, dintre el-
emente uniforme nu poate lua naştere un întreg. Expresia cea mai înaltă a uniformităţii este monoto-
nia.
Iată deci că pentru accentuarea varietăţii şi înlăturării uniformităţii sau a monotoniei dintr-o compoziţie, 
arhitectul trebuie să realizeze o dominantă compoziţională care rezultă de cele mai multe ori din 
însăşi programul dat prin tema de arhitectură care fi xează funcţiunile şi determină o succesiune a 
elementelor componente în raport cu rolul şi importanţa lor.
De aceea, prin compunerea faţadelor unei clădiri, arhitectul poate exprima imaginea arhitecturală 
corespunzătoare dominantei funcţionale din interiorul unei clădiri.

De asemenea în complexele arhitecturale mai ample, ce ocupă lungimi mari, este posibilă apariţia 
unui centru compoziţional important care să le subordoneze pe cele mai secundare.

Metodele prin care o dominantă poate fi  scoasă în evidenţă (articulată) sunt:
1. Claritatea volumetrică. Un volum poate fi  scos în evidenţă când simultan se percep la acel 
volum un număr mai mare de feţe. Când se percepe doar o singură faţă, volumul nu are umbre su-

ex: cupola bazilicii Sf. Petru - Roma



fi ciente şi ca atare nu este scos în evidenţă.
2. Exprimarea volumului funcţie de lumină. Când feţele volumului sunt luminate uniform, volu-
mul nu poate fi  clar perceput. Cel mai bine este când există un contrast între o faţă şi alta, între 
lumină şi umbră. Totuşi gradul de contrast are limitele sale, fi indcă dacă contrastul este prea mare, 
legătura dintre feţe se distruge şi volumul nu apare ca un obiect unitar. De asemenea culoarea şi 
natura suprafeţelor infl uenţează în mod analog iluminarea.
3. În afară de aceste condiţii claritatea volumului depinde de caracterul divizării suprafeţei şi 
masei. Pot fi  divizări orizontale, verticale, ambele infl uenţând caracteristica suprafeţei, care va 
scoate în evidenţă caracterul întregului volum.

Divizarea volumului poate merge atât pe linia divizării suprafeţei cât şi pe linia divizării întregii mase, 
fi ind posibilă şi combinarea lor.
Toate aceste condiţii oferă arhitectului posibilităţi pentru alegerea formei care va trebui să domine 
faţă de restul elementelor din ansamblul arhitectural.
Dominanta fi ind trăsătura esenţială a compoziţiei arhitecturale şi o lege obiectivă a compoziţiei 
care se poate defi ni astfel: “Satisfacerea nevoii de exprimare clară şi direct a ideilor principale prin 
importanţa lor de mărime, de direcţie, de tratare în vederea subordonării tuturor celorlalte elemente 
ale compoziţiei arhitecturale pe baza unei juste dozări.” Horia Maicu Bazele compoziţiei arhitec-
turale

SIMETRIA

În antichitatea greacă înţelesul cuvântului simetrie era complet diferit faţă de cel din zilele noastre, 
simetria la greci exprimând proporţie şi armonie. În înţelegerea actuală şi modernă, prin simetrie 
se înţelege o repetare exactă dar inversată a unui element sau un grup de elemente faţă de un ax, 
imagine în oglindă.

Există de fapt două sensuri de a privi noţiunea de simetrie: un sens limitat geometric şi un alt sens 
mai larg aşa cum a fost privit în antichitatea greacă. 
În sens geometric, simetria se mai defi neşte ca fi ind echidistanţa punctelor unei fi guri plane sau 
volumetrice faţă de unul sau mai multe axe de simetrie. Având însă în vedere varietatea fi gurilor 
geometrice unele mai compacte iar altele mai puţin adunate este normal ca în mod corespunzător 
şi simetriile pot fi  la fel absolute sau relative.
După defi niţia dată simetriei, toate fi gurile geometrice regulate fi e plane fi e poliedre sunt simetrice.

Pătratul, pentagonul, hexagonul sunt fi guri geometrice regulate dar şi exemple de 
simetrii plane absolute, ele respectând regula de repetare exactă şi echidistantă a 
tuturor punctelor faţă de un ax sau a mai multor axe de simetrie.



Poliedrele regulate se înscriu în noţiunea de simetrie absolută în toate cele trei dimensiuni.
Simetria geometrică absolută în plan apare de foarte multe ori în compoziţia arhitecturală care 
rezultă fi resc din tema program, simetriile absolute putând fi  binevenite. Când însă programul este 
forţat iar planul a fost făcut numai de dragul simetriei, această rezolvare nu-şi mai justifi că existenţa, 
o astfel de construcţie putând fi  socotită un exemplu de formalism.

Planul unui templu antic de tip tholos – Templul Vestei din 
Roma – este o reuşită arhitecturală din acest punct de ve-
dere, forma lui simetrică fi ind în acord cu funcţiunea, cea 
a adăposti în cela circulară o statuie. În schimb planul Vilei 
Caprarola, operă a marelui arhitect renascentist Vignola care 
este un exemplu de simetrie absolută a unei construcţii de 
locuinţă care imită forţat planul în stea a unei cetăţi mediev-
ale, din care motiv această vilă este socotită un exemplu al 
manierismului în arhitectură.

Tot în acelaşi păcat a căzut şi 
celebrul arhitect Andrea Palla-
dio când a realizat la Vicenza 
în 1550 Villa Capra (Rotonda), 
plan de forma unui pătrat dar 
care are pe toate laturile pa-
tru intrări tratate identic cu un 
portic încoronat de un fron-
ton la fel ca la templele antice 
greceşti.

Elementele unui plan simetric sunt în echilibru faţă de un punct central care poate fi  un obiect (o 
statuie), o suprafaţă (peliculă de apă), o linie (peluză de fl ori) sau o zonă de folosinţă (stradă, bule-
vard, oglindă de apă).

În programele complexe de arhitectură care duc la compoziţii cu proporţii mari cu una sau mai multe 
axe de compoziţie, a urmări simetria geometrică absolută devine un non sens. Aceste compoziţii 
conduc la aspecte forţate care sacrifi că mai degrabă funcţionalitatea decât să o ajute.
Tot în cazul simetriei geometrice, am spus că mai poate exista şi simetria relativă în cazul căreia nu 
este necesară o similitudine a tuturor elementelor şi tocmai pentru că nu este atât de rigidă, câmpul 
de utilizare în arhitectură  a acestei simetrii este mare, rezolvările fi ind foarte variate.



Spre exemplu planul Templului Karnak – Egipt din 1600 Î.e.n., planul Bazilicii Ulpia Traiana – Roma, 
biserica paleocreştină Sf. Constanţa – Roma sau catedrala Saint-Julien Franţa sec. XII, construcţii 
din diverse epoci, foarte diferite ca aspect formal, dovadă a posibilităţilor mult mai mari a simetriei 
relative în compunerea unor idei compoziţionale.
Cu toată varietatea compoziţională alcătuită pe baza simetriei relative, planul simetric supune în-
treaga schemă unei rigidităţi formale.
Totuşi, uneori un plan simetric poate da un accent suplimentar sau altfel spus un obiect poate fi  scos 
în evidenţă mai bine folosind simetria.
“Formele simetrice ale planului, dacă sunt manevrate cu dibăcie pot fi  folosite pentru a dramatiza o 
idee şi a evoca în om un simţ al disciplinei, al ordinii înalte, al magnifi cului, a forţei, monumentalităţii 
şi chiar perfecţiunii.” Johnormsbee Simonds “Arhitectura peisajului”
Trebuie să mai ştim însă că un plan simetric trebuie să expime o funcţiune simetrică, planul simetric 
nu se potriveşte acolo unde există o ambianţă organică, fi indcă planurile organice presupun liber-
tate, în astfel de ambianţe omul este liber, mai mult, este stăpân pe el şi aceasta ar fi  una din cele 
mai mari erori în organizarea unui plan, când o funcţiune asimetrică este forţată a se înscrie într-o 
compoziţie simetrică. Este absurd să descoperi o funcţiune importantă a unei clădiri cum ar fi  o sală 
de conferinţe echilibrată forţat cu ceva lipsit de importanţă şi asta numai de dragul simetriei.
Tot la fel de incorect este a masca o funcţiune numai de dragul de a ne conforma despotismului 
simetriei.
Trebuie să mai ţinem cont că atunci când proiectăm un ansamblu arhitectural prea întins care nu 
poate fi  în realitate cuprins într-o singură privire, deci nu poate fi  perceput în totalitatea lui planimetrică, 
funcţională, volumetrică şi unitară, să ştim dinainte să renunţăm la partiuri simetrice pentru că un 
asemenea partiu nu poate avea calităţi, construcţia nu va fi  reuşită.
Un alt aspect negativ al simetriei, care poate fi  văzut adeseori, este când un plan poate fi  văzut 
în întregime deodată, cauză care îl face extrem de static, iar odată văzut interesul dispare, există 
dezavantajul monotoniei, dacă este văzut prea des şi timp îndelungat.
Simetria, când este aplicată inteligent şi este adecvată programului dat, poate inspira o forţă unică 
şi irezistibilă.
Am mai spus că în lumea Greciei antice, cuvântul simetrie este sinonim cu frumos şi avea sensul 
de formă plăcută şi frumoasă.
Acest lucru se întâmplă şi astăzi datorită faptului că simetria implică ordine în schema lucrurilor, că 
este uşor înţeleasă şi poate de aceea este agreată de om. Poate deoarece cuvântul simetrie a în-
ceput să fi e asociat cu claritatea, ritmul, echilibrul, stabilitatea şi unitatea care sunt însuşiri pozitive 
sau poate fi indcă omul însuşi este simetric.
Un alt exemplu ce merită a fi  comentat aici este lucrarea arh. Radu Mihăilescu ce a câştigat premiul 
de excelenţă la secţiunea arhitectură în cadrul anualei timişorene de arhitectură 2010, proiect de-
numit Octogon.



Ansamblul rezidenţial este constituit din şase duplexuri cuplate amplasate într-o parcelare recent 
realizată în oraşul Timişoara în zona arterei de penetraţie dinspre Arad. Pe un teren alcătuit din două 
parcele, de formă aproximativ pătrată se propune un sistem fundătură (cul-de-sac). Accesul în cele 
şase unităţi se realizează dintr-o curte plasată în centrul de greutate al terenului în jurul căreia se 
desfăşoară radial locuirea. Sistemul favorizează parcelarea terenului neconstruit astfel încât fi ecare 
locuinţă să benefi cieze de o mică grădină.
Simetria aproape absolută în exemplul acesta este utilizată extrem de inteligent. Într-o societate 
care este bazată pe consum şi în care efi cienţa este un scop în sine, tema program asta solicita, şi 
anume utilizarea cât mai efi cientă a unui teren pentru a obţine un număr cât mai mare de module 
de locuit de tip casă cu curte.
Este adevărat că obiectul în sine este unul introvertit şi nu ştim în ce măsură putem vorbi de a 
răspunde la un context dat, pentru că în situaţia existentă, nu vorbim de o reţea urbană, de un ţesut 
urban cu caracter conturat.
Christopher Alexander în cartea sa The Timeless way of building ne ridică o problemă delicată şi 
anume ce face ca o arhitectură să fi e bună sau rea. Nu există există foarte multe diferenţe obiec-
tive. Asta pentru că acea calitate care face diferenţa nu poate fi  numită. Aşa cum mulţi oameni nu 
reuşesc să fi e sinceri cu ei înşişi (şi pentru mulţi asta e problema centrală a vieţii), când întâlneşti o 
persoană sinceră, te simţi parcă mai “real“ decât alţi oameni. Aceeaşi calitate trebuie să o conţină 
şi arhitectura. O arhitectură nu poate rezolva tot, însă poate rezolva şi trebuie să-şi propună să re-
zolve foarte bine tema ei centrală. Şi mai adăug o altă calitate de bază, esenţială anume şi aceea 
a durabilităţii. 

ASIMETRIA

“Se ştie că vechii greci au folosit simetria numai atunci când au considerat că este cazul: ei nu au 
folosit simetria fără justifi care şi n-au folosit niciodată simetria în planurile de sistematizare. Aceste 
planuri au fost întotdeauna concepute în spaţiu”. Eliel Saarinen
La ansamblurile mari, nu numai din cauza amplorii programului, dar şi cauza dimensiunilor, ale 
desfăşurării ansamblului, o simetrie ar putea fi  greu de sesizat.
În natură rareori putem găsi simetrii, elementele naturii fi ind în relaţii de asimetrie.
De aceea o proiectare asimetrică va elibera planul de rigidităţile simetriei, fi ecare suprafaţă, fi ecare 
volum putând fi  dezvoltat astfel încât să respecte calităţile peisagistice naturale, urmărind un aspect 
pitoresc legat de natura unui loc şi a programului.
La o proiectare asimetrică, circulaţiile sunt mai normale, mai libere, imaginile sunt de o varietate 
infi nită.
Asimetria este mai subtilă, mai spontană, mai reconfortantă, mai interesantă şi mai umană. În cazul 
compoziţiilor simetrice am văzut că suntem dirijaţi pas cu pas de-a lungul întregului ax, pe când 
compoziţia asimetrică ne lasă să descoperim liber ce este frumos în tot ansamblul.
Dacă proiectarea simetrică nu se poate integra în peisaj decât atunci când îl distruge, o proiectare 
asimetrică nu va disturba natura, deoarece ea se dezvoltă în afi nitate cu ea.
Proiectarea organică, cu planurile ei libere se face de obicei asimetric. Un asemenea plan este ex-
presiv ca funcţie şi realizează maximum de armonie.
Ca să înţelegem valoarea cuvântului organic trebuie să ne gândim la orgnanism, la funcţia de 
creştere şi dezvoltare, la formă, cuvinte care sugerează nişte forţe vii,care modelează organul din 
interior spre exterior pe măsură ce se dezvoltă.
“Arhitectura nu este o artă, ci o funcţie organică. Ea creşte pe sol asemenea animalelor şi plantelor, 
ea este o funcţie a orânduirii sociale.” Fernard Leger
Asimetria trebuie să fi e bine echilibrată prin cunoaşterea profundă a condiţiilor şi efectelor pe care 
le comportă compunerea maselor şi detaliilor. Dacă în geometrie echilibrul simetric este uşor de 
înţeles datorită maselor egale şi similare care sunt echilibrate de fi ecare parte a unei axe optice, în 
natură găsim rareori elemente ale peisajului echilibrate de fi ecare parte a unei linii de vedere - fi g-
urile A şi B. De aceea asimetria şi echilibrul ei sint mai greu de intuit. Deoarece nu apare la prima 
vedere se mai numeşte şi echilibru ascuns care se realizează prin mase nesimilare şi inegale care 
stau fi ecare de-o parte şi de alta axei optice, dar care sunt totuşi echilibrate - fi gurile C şi D.



Orice proiectare asimetrică care este lipsită de echilibru este dezordonată 
şi neplăcută. În natură găsim echilibrul ascuns. Orice peisaj este socotit 
plăcut privirii ce dovedeşte că este ehilibrat. Dar cum pot fi  toate peisajele 
echilibrate? Sigur, aceasta depinde de felul fi ecăruia de a şti să găsească 
echilibrul în peisaj, depinde de felul în care fi ecare este în stare să facă 
asociaţii între diferite elemente, eliminând cu ochii minţii tot ce tulbură 
acest echilibru.

De aceea, proiectarea asimetrică pune omul în cea mai strânsă armonie 
cu natura.
Asimetria este foarte potrivită pentru o proiectare urbană la scară mare.

Cele mai reuşite pieţe ale Europei sunt asimetrice - ex. P-ţa San Marco
Dintre operele clasice cea mai tipică construcţie asimetrică este Erechteionul de pe Acropola Atenei. 

Fiecare faţadă se compune atât frontal cât şi în plan după simetria cea mai categorică, în timp ce 
gruparea acestor elemente constructive ale ansamblului sunt dominate de principiul asimetric.
Reuşita acestei asimetrii a rezultat din genialitatea cu care a fost interpretat programul dat. Templul 
a fost destinat pentru două zeităţi: Atena Polias şi Poseidon – Erechteu, deci normal s-au realizat 
două temple lipite. Arhitectul grec Philokles care l-a construit între 421-405 î.e.n. a înţeles condiţia 
grea dată de program, apoi, în plus, terenul foarte accidentat i-a îngreunat sarcina. Dar din toate 
acestea a tras numai foloase. A înlăturat de la bun început simetria globală care mai mult ar fi  încur-
cat lucrurile şi a rezolvat sublim o soluţionare asimetrică.
“Goana după proiectarea simetrică ce a caracterizat Renaşterea a avut prea puţină logică de plan. 
Mult prea de a apărut simetria numai de dragul simetriei, constiuind o încorsetare în dispoziţii geo-
metrice lipsite de sens a peisajului natural şi a celui construit. Proiectarea simetrică este săracă şi 
sterilă în comparaţie cu libertatea şi bogăţia de varietate a asimetriei.” Johnormsbee Simonds “Ar-
hitectura peisajului”
Formele rezultate din arhitectura asimetrică, crescute organic, sunt unice, specifi ce operei şi sitului, 
bogate şi imprevizibile ca viaţa însăşi.
Asimetria este deosebit de complexă datorită organizării spaţiale dezvoltate după libera imaginaţie, 
structurii şi alegerii materialelor, raporturilor funcţionale cu alte elemente ale ansamblului.
Sigur în practica de proiectare se pot întâlni şi imagini şi sisteme mixte, în compoziţii unde simetria 
şi asimetria sunt astfel conjugate, înât la fi nal să se obţină un plus de varietate.
La toate acestea se folosesc legile şi principiile echilibrului şi armoniei.


