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TEMA 5

  

DIHOTOMII 
De�niţie: Dihotomie = diviziune în două părţi a unui concept, Static/ Dinamic, Greu/ Uşor, Închis/ Deschis, Tensiune/ Calm, Ordine/ Dezordine

Obiectivul acestui exerciţiu îl constituie dezvoltarea capacităţii studentului de a stabili relaţii directe între spatiu si 
forma, interior si exterior, de a sesiza multiplele secvente perceptive ale spaţiului generat cu ajutorul luminii, de a 
înţelege importanţa elementelor de limită, ce pot de�ni toate aceste calitati.

Pana in acest moment ati operat in teritoriul abstract al compozitiei plastice: ati analizat imagini, ati schematizat 
principii, v-ati generat propriile compozitii bi- si tri-dimensionale, ati colat, taiat si cutat. Din acest moment 
urmeaza sa aplicam spatiului toate calitatile studiate pana in acest moment (FORMA, DIMENSIUNEA, POZITIA, 
MATERIALITATEA, DINAMICA). Pentru a intelege acest demers iti reamintim ca va � necesar sa studiezi cursurile de 
forma/ spatiu, interior/ exterior si modalitati de de�nire/ transformare a spatiului. 
In acest sens veti pleca de la un volum de operare imaginar, cu dimensiunea de 35x35x35 cm.
Acest volum va � sugerat prin învelişul “coaja” sa, astfel încât forma iniţială să rămână recognoscibilă.
În interiorul acestui volum se va amplasa un spaţiu. Expresia interioară a compoziţiei spaţiale şi cea exterioară a 
celei volumetrice va � dată de cele două cuvinte antitetice pe care vi le-ati ales. Spatiul interstitial rezultat intre 
coaja exterioara si cea interioara este asadar zona in care veti opera. Ea va da sens compozitiei voastre, va realiza 
trecerea de la o stare la alta, va �ltra lumina, va permite interiorului sa se relationeze cu exteriorul. Determinantele 
acestui spatiu sunt la alegerea voastra: elemente liniare, plane, volume, masive. Materialul din care veti realiza 
macheta este la libera alegere. Atentie! Materialul are propriile lui calitati perceptive, structurale, formale. Intre 
material si solutia spatiala sau structurala aleasa exista in acest sens o relatie de dubla determinare.
Se va lucra pe machete de studiu scara 1:1 si desene de studiu (planimetrii/ sectiuni/ fatade). 

-Crearea unei spaţialităţi cursive şi coerente
-Capacitatea de interpretare şi de generare într-un spaţiu a unei expresii clare
-Înţelegerea relaţiei spaţiu interior – înveliş (coajă)
-Capacitatea de a negocia în acelaşi limbaj formal cu termeni antitetici, de a media trecerea de la o stare la alta
-Tratarea epidermei ca mijloc de pătrundere a luminii şi înţelegerea rolului ei de limită a unui cadru, nu a unei 
construcţii, ci a unui receptacul care să se potenţeze prin propriile limite
-Relatia spatiu/ material 
-Prezentarea planşelor, lizibilitatea şi expresivitatea lor

Vineri, 27 Noiembrie 2014, ora 19:00
o machetă scara 1:1 executată dintr-unul, maxim doua materiale (al doilea material este ajutator, de sustinere), cu o 
secţiune caracteristică (astfel încât să se poată înţelege spaţiul interior) şi o planşă 594 X 840 mm ce va conţine:
-secţiune orizontală (plan) prin spaţiu scara 1:1, -5 vederi sc. 1:2, -2 secţiuni verticale (cel puţin una perspectivă) sc. 
1:1, -axonometrie sc. 1:2, -perspective interior şi exterior (min 2) de la nivelul ochiului
Pe planşă va � înscris în colţul din dreapta jos un cartuş cu dimensiunile ce vor � a�şate în ateliere.
-3 fotogra�i, în format .JPG, cu rezolutie minima de 150dpi, la adresa de e-mail arhitectura1tm@gmail.com, . 
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. Nepromovarea acestui exercitiu duce la nepromovarea semestrului. 
Exercitiul are o pondere de  30% din nota �nala a semestrului.

Lansare temă: luni, 27 octombrie 2014
Prezentare soluţie: vineri, 21 noiembrie, 2014


