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TEMA 4

  

I remember vividly the frst day of the [Preliminary Course]. Josef Albers entered the room, carrying with him a bunch of newspapers. … [and] then 
adressed us … “Ladies and gentlemen, we are poor, not rich. We can't aford to waste materials or time. … All art starts with a material, and therefore 
we have �rst to investigate what our material can do. So, at the beginning we will experiment without aiming at making a product. At the moment we 
prefer cleverness to beauty. … Our studies should lead to constructive thinking.… I want you now to take the newspapers … and try to make 
something out of them that is more than you have now”.
Hannes Beckmann,1970 în articolul “Formative Years” [Bauhaus and Bauhaus People, editat de Eckhard Neumann, New York: Van Nostrand 
Reinhold, 1970, pagina 196]

Dupa cum probabil banuiti, lumea punctelor, liniilor si petelor nu ramâne proiectata pe o foaie alba de hârtie. Ea 
are mult mai multe de oferit tridimensional în ceea ce vom denumi generic compozitie tridimensionala. Vei gasi 
suport teoretic în cursurile despre punct, linie, plan si în tot ce ati învatat despre compozitie pâna acum.
Regulile jocului numit COMPOZITIE ramîn teoretic neschimbate. Dominante, directii, tensiuni, ierarhie si nu numai, 
sunt obiectivele tale si în acest exercitiu. Îti propunem un volum maxim imaginar în care sa te desfasori, de dimen-
siuni 297mm(L)x297mm(l)x210mm(h). Vei avea la �nal o macheta înscrisa în aceste dimensiuni, din carton duplex si 
bete din lemn. Pozitia �nala a machetei este la latitudinea studentului, cu speci�catia ca baza este întotdeuna de 
dimensiunile unui A4.
Compozitia propusa va � realizata pornind de la cele patru compozitii bidimensionale predate in cadrul temei trei. 
Cele patru compozitii,  intersectate sau suprapuse la distante alese de student, (suprapunerile nu vor �  mai mici de 
trei centimetri) vor fuziona intr-un obiect tridimensional alcatuit dupa reguli de compozitie si operare unitare.  Ele 
vor �  transpuse pe carton duplex  prin procedee de pliere, indoire, taiere, perforare de-a lungul petelor, liniilor si 
punctelor existente.  Compozitia din puncte va marca amprenta in plan a unor elemente liniare (bete din lemn) ce 
vor perfora spatiul dar si restul planelor machetei dupa o logica aleasa de student. Elementele liniare au atat rol de 
sustinere cat si de dinamizare a relatiilor volumetrice �nale.  Pliurile si taieturile vor � facute in asa fel incat integrali-
tatea compozitionala initiala a planelor sa �e recognoscibila (nu vor � eliminate zone sau parti din compozitiile 
initiale). Planele compozitionale,  desi suprapuse , vor putea adopta pozitii dinamice, in contextul general al 
compozitiei �nale.
Pentru ca rezultatul este o compozitie tridimensionala, se vor urmarii reguli compozitionale percepute de jur- 
împrejurul machetei �nale.
Sedintele de corectura se vor desfasura numai în jurul machetelor din carton sustinute de eventuale desene.

- capacitatea studentului de a genera o compozitie abstracta tridimensionala utilizând elemente cerute de tema
- relatia cu compozitia bidimensionala studiata
- pastrarea, utilizarea si transformarea conceptelor compozitionale ale compozitiilor realizate anterior
- acuratetea stabilitatea si curatenia executiei machetei �nale
Vineri, 17 Octombrie 2014, ora 19:00
- o macheta înscrisa în dimensiunile 297mm x297mm x210mm, din carton duplex si bete din lemn.
Sustinerea elementelor machetei este la latitudinea studentului si se va discuta în cadrul atelierului.
Vineri, 17 Octombrie 2014, ora 24:00
-3 fotogra�i, în format .JPG, cu rezolutie minima de 150dpi, la adresa de e-mail arhitectura1tm@gmail.com, sau in 
folderul dropbox personalizat. Imaginile vor avea un fundal negru si se vor studia sursele de lumina. Imaginea 
numarul 1 va � aleasa de catre student ca imagine reprezentativa pentru propria compozitie.
Pentru realizarea imaginilor va � organizata în �ecare grupa sau combinat, o sesiune de fotogra�ere a machetelor 
de catre studenti. Predarea machetei si a imaginilor cu respectarea conditiilor stipulate mai sus este o conditie 
obligatorie a exercitiului. Ne-predarea sau starea foarte proasta a materialului va � sanctionata prin depunctare cu 
1 punct de la nota �nala pe semestru.
Macheta predata se va nota cu note de la 4 la 10, iar aceasta nota va � parte din media �nala în proportie de 10%.

Lansare tema: Luni, 13  octombrie 2014, ora 16:00
Predare: Vineri, 17 Octombrie 2014, ora 19:00


