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TEMA 6

  

De la EXTERIOR la INTERIOR si INVERS

Obiectivul acestui exerciţiu îl constituie dezvoltarea capacităţii studentului de a stabili relaţii directe între interior si 
exterior, de a sesiza multiplele secvente perceptive ale spaţiului generat cu ajutorul traseului si al miscarii, de a 
înţelege importanţa elementelor de limită, ce pot de�ni toate aceste calitati. 
Până în acest moment aţi operat tema dihotomiei spaţiale printr-o trecere graduală, mediata cu ajutorul unui 
sistem de operare (compoziţional, expresiv) unitar. Tema pe care v-o propunem în continuare pe �nalul semestrului 
are menirea de a continua exerciţiul realizat până în acest moment însă de-a-lungul unor coordonate discursive şi 
operaţionale noi. Premisa este următoarea: cubul de 35x35 x35 generat în exerciţiul 5 urmează să �e introdus 
într-un alt cub de 50 x50 x50, urmărindu-se o relaţie de contrast. Cubul poate � introdus în orice poziţie, poate � 
static sau dinamic ca şi poziţie, poate � ataşat oricărei fete, poate sta în miez. Relaţiile de tensiune existente între 
cubul vechi şi cel nou vor � realizate printr-un spaţiu de trecere, sau mai bine zis printr-un spaţiu �ltrant, ce va avea 
în mod obligatoriu posibilităţi de mişcare pe toate axele: în plan orizontal, vertical şi diagonal. În acest sens noul 
cub va funcţiona sub forma unui complex aparat de intrare spre interiorul primului cub. Pentru a putea înţelege 
acest aparat va trebui să operaţi cu scară umană: vă veţi stabili dimensiunea omului raportată la cele două cuburi. 
Cum de�nim acest aparat de intrare? De acesta dată, tema principală va � construită prin contrast. Puteţi opera cu 
acelaşi tip de material însă sunteţi obligaţi să folosiţi procedee de compoziţie/ alcătuire a spaţiului diferite de cele 
folosite în cazul primului cub. Puteti modi�ca primul cub in proportie de  maxim 25 %. Contrastul propus poate 
avea  diferite calităţi formale, de expresie, de materialitate, textura si cromatică.  Determinantele acestui spaţiu sunt 
la alegerea voastră: elemente liniare, plane, volume, masive. Noul volum va � sugerat prin învelişul “coaja” sa, astfel 
încât formă de cub să rămână recognoscibilă. 
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 opera prin contrast tematic 
-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

Se va preda 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:, -5 vederi sc. 1:2, -2 secţiuni verticale (cel puţin una 
perspectivă) sc. 1:2, -1 perspectiva la nivelul ochiului din interiorul noului spatiu
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,  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 predarea imaginilor va � organizata un folder comun pentru �ecare grupa ce va � transmis prin 
transfer pe adresa arhitectura1tm@gmail.com .  Ne-predarea sau starea foarte proasta a materialului va � sanctio-
nata prin depunctare cu 1 punct de la nota �nala pe semestru. Nepromovarea acestui exercitiu duce la nepromova-
rea semestrului. Exercitiul are o pondere de  30% din nota �nala a semestrului.

Lansare temă: luni, 24 noiembrie 2014
Predare si susţinere soluţie: luni, 15 decembrie, 2014


