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TEMA 2
Analiza pe care ai făcut-o în cadrul celui de-al doilea exercițiu, îți va permite să generezi în acest moment o compoziție 
abstractă, proprie, în a cărui ADN vizual să se regăsească principiile deja evidențiate. 

Vei genera astfel o compoziție serială alcătuită din patru formate identice, în care, păstrând regulile și principiile 
imaginii suport, vei utiliza, pe rând, doar un singur tip de elemente formale: puncte, linii, plane. Mai bine spus, 
imaginea va transmite din punct de vedere compozițional același mesaj, însă va � alcătuită diferit. Suportul teoretic îl 
vei găsi în al doilea curs de teoria arhitecturii.

Cele patru formate A4 vor � concepute astfel:

FORMAT1 _ PUNCTE (acestea pot varia ca și intensitate, dimensiune, dar vor păstra caracteristica dimensională a unui 
punct/ nu se vor transforma în plane/pete)
FORMAT2 _ LINII ( pot varia ca și intesitate, vibrație)
FORMAT3 _ SUPRAFEȚE PLANE ( pete de tonalități/ texturi diferite)
FORMAT 4_ LINII, PUNCTE, SUPRAFEȚE PLANE (combinate) 

Poți alege oricâte principii enunțate în curs, descoperite în 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 sau 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 patru compoziții de dimensiune A4 . Tehnica de reprezentare este colajul utilizând carton alb, negru 
sau tonuri de gri și carton colorat numai pentru accente. Cartonul suport va � de culoare albă. La ședința de corectură 
de luni se lucreaza direct pe format cu piese de carton tăiate. Nu se va face corectură pe desen ci doar pe “machetă” 
plană din carton. Nu se lucrează cu hârtie.

-capacitatea studentului de a genera o compoziție abstractă utilizând doar elemente cerute de temă 
-păstrarea, utilizarea și transformarea conceptelor compoziționale ale fotogra�ei suport
-acuratețea și curățenia execuției compozițiilor �nale 

Se vor preda:

- patru compoziții , format A4. Termen de predare: Vineri, 10 Octombrie 2014, ora 19:00
- imagini scanate dupa planșele predate, în format .JPG sau .PDF, cu rezoluție minimă de 150dpi, la adresa de e-mail 
arhitectura1tm@gmail.com.Termen de predare: Duminică, 12 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 pe 
semestru.
Se admite o întârziere de maxim o ședință. Pentru predare întârziată, studentul va � depunctat cu 2 puncte din nota 
exercițiului.
Planșele predate se vor nota cu note de la 4 la 10, iar această notă va � parte din nota �nală pe semestru în proporție 
de 10%.  

Lansare temă: Vineri, 03 octombrie 2012, ora 19:00
Predare: Vineri, 10 Octombrie 2012, ora 19:00


