
“Întregul reprezintă mai mult decât suma parţilor din care este constituit”. 

După ședința de astăzi te-ai de�nit identitar în cadrul atelierului prin motivarea alegerilor făcute. Ai stabilit un prim 
contact cu elementele limbajului vizual, conturate pe de o parte în jurul parametrilor compoziționali ai ierarhiei, 
vectorilor și direcțiilor de forță, ai relațiilor de formă- fond, al ponderii și greutății, pe de alta și în sfera poetică a 
semni�cantului și a simbolicului. 

Ți se propune acum să perfectezi acest studiu pe singura imagine care ți-a rămas. Suportul teoretic îl vei găsi în primul 
curs de teorie a arhitecturii.

Vei lucra scara 1:1 cu imaginea ta pe format A4 împărțit în patru. Poți alege oricâte principii enunțate în curs, aplicabile 
pe imaginea ta, dar poți să nu te rezumi doar la acestea. Vei putea lucra cu echilibrul, scheletul structural, mărime, 
pondere, direcție, tensiuni, forțe și inducții perceptuale, dar nu uita masa, culoarea, forma, densitatea, izolarea și chiar 
conținutul semni�cant. Vei studia poziția orizontală sau verticală, tipul de compoziție și nu uita de principiile GESTALT 
enunțate în curs.

Vei avea în �nal diagrame de dimensiune 9 cm x 12 cm, câte 4 pe un A4, oricâte consideri tu că trebuie produse pentru 
o analiză completă a imaginii tale. Tehnica de reprezentare este la alegerea ta. Poți folosi guașe, creioane, carioci, 
desen, calc, bandă adezivă dar și colaje. Fiecare planșă va avea numele și grupa ta înscrise în colțul din dreapta, jos.

- capacitatea studentului de a privi analitic o imagine, fundamentată de o bază teoretică. 
- acuratețea și curățenia execuției planșelor �nale 

Se va preda:
- imaginea �nală aleasă la atelier, în format digital .JPG, la rezoluție minima de 150dpi, la adresa de e-mail 
arhitectura1tm@gmail.com. E-mailul va conține numele și grupa studentului, imaginea �ind în atașament. 
- planșe cu analiza imaginii, format A4. Termen de predare: Joi, 2 Octombrie 2014, ora 16:00
- imagini scanate după planșele predate, în format .JPG sau .PDF, la rezoluție minima de 150dpi, la adresa de e-mail 
arhitectura1tm@gmail.com. E-mailul va conține numele și grupa studentului, imaginile �ind  în atașament. Termen de 
predare: Duminica, 5 Octombrie 2014, ora 24:00

Predarea planșelor și imaginilor cu respectarea condițiilor stipulate mai sus, este o condiție obligatorie a exercițiului.
Ne-predarea sau starea foarte proastă a materialului  va � sancționată prin depunctare cu 1 punct de la nota �nală.
Planșele predate se vor nota cu note de la 4 la 10, iar această notă va � parte din nota �nală în proporție de 10% .  

Lansare temă: Joi, 25 septembrie 2013, ora 19:00
Predare: Joi, 2 Octombrie 2014, ora 16:00
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