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In primul semestru te-ai familiarizat cu noti unile esenti ale ale regulilor de compoziti e arhitecturala: 
directi a, ponderea, echilibrul, ierarhia, simetria/asimetria, ritmul, dar si cu cateva modalitati  de operare; 
substracti a, aditi a, aglomerarea. Pastrand aceste noti uni vii si esenti ale discursului tau, iti  vei dezvolta 
abilitati le de modelare spati ala prin introducerea unor concepte noi. Speculand parti cularitati le diferite-
lor modalitati  de percepti e, vei intelege rolul luminii in spati u si relati a ei cu diferitele materiale pe care 
le vei studia (piatra, caramida, lemn, metal, texti l) vei negocia cu traseul, cu relati a corpului cu spati ul, cu 
apropierile vizuale si tacti le, cu sonoritati le spati ale. Vei intra asadar in lumea poeti ca a fenomenelor, a 
expresiei subiecti ve, vei defi ni atmosfera spati ului, uti lizand materialul, lumina si senzati ile percepti ve.  In 
acelasi ti mp vom introduce primele concepte de urbanism, de poziti onare in spati u si pe teren, urmarind 
cateva reguli simple de vecinatate. Vei aprofunda toate aceste concepte teritoriale in cadrul mai complex 
al anului doi, cand vei studia casa in natura si in oras. 

In acest sens, pe perioada semestrului doi va propunem un joc de simulare. Misiunea acestui joc este de 
a construi un oras, in care fi ecare grupa va construi un carti er.  In acest oras, ca si in orice alt oras de alt-
fel, exista doua ti puri de forte, orizontale si verti cale. Cele orizontale sunt generate de dialogul comuni-
tar, de procesul de negociere in care veti  fi  cu toti i implicati . Ele defi nesc spati ul urmarind un bun comun 
tuturor. Acolo unde dialogul este slab, argumentele sunt la fel de slabe, iar comunitatea nu va rezista 
fortelor verti cale. Acestea vor fi  exercitate de noi, legiuitorii acestui spati u. Comportamentul nostru 
poate sa fi e asadar despoti c, daca comunitatea voastra va fi  slaba sau, dimpotriva, democrati c, daca vom 
gasi in voi un partener de dialog. Sunt relati i de echilibru si rapoarte de putere ce se vor stabili in ti mp, 
de-a lungul exerciti ului. 

ORASUL
Orasul vostru va fi  modelat pe un teren dat (plansa de 10x10 patrate de 5x5m) Fiecare din voi va trebui 
sa va asezati  pe acest teren avand la dispoziti e patru unitati  de spati u, poziti onate in una din confi gurati -
ile de mai jos. Fiecare va primi o astf el de confi gurati e in urma unei trageri la sorti . O unitate de spati u 
corespunde unui modul al plansei de joc de 5x5m. Confi gurati a va defi nii spati ul pe care va trebui sa il 
amenajezi. 

TETRAPOLIS (REGULI GENERALE): (saptamanile 1 si 2)
Orasul este alcatuit din multi ple secvente spati ale, de treceri, de directi i de miscare (orizontale, verti cale, 
ascendente, descendente), de puncte de vedere, de zone de respiro. Toate sunt negociate prin relati a 
bazica de determinare ce exista intre spati ul public si cel privat. La randul vostru, va trebui sa stabiliti  un 
echilibru intre cele doua. Sa spunem doar ca fi ecare dintre voi va trebui sa aibe acces liber si neingradit 
la comunitate si ca acest acces se va rezolva prin trasee si spati i publice. Va trebui sa va generati  aceste 
trasee, prin donarea unui modul al spati ului vostru domeniului public. El va fi  in conti nuare al vostru, 
il veti  amenaja ca parte integranta a conceptului vostru spati al insa va fi  accesibil tuturor, fi ind astf el o 
posibila cale de transfer intre vecini. Este un proces de planifi care ce depinde in mod direct de prezenta 
voastra in cadrul atelierului si de abilitati le voastre de dialog. O negociere in care puteti  fi  individualisti  
sau puteti  lucra in echipa. In functi e de abilitati le de negociere va veti  defi ni astf el confi gurati i mai mult 
sau mai puti n reusite, ale caror relati i vizuale, de acces, si dinamica spati ala vor fi , la randul lor, afectate. 
In acest oras indrumatorii tai de atelier vor fi  administratorii, arbitrii, judecatorii, legiuitorii si preoti i 
acestui oras.  In baza acestei misiuni si ca raspuns la argumentele pe care le veti  folosi in primele faze ale 
jocului pentru a va susti ne comunitati le, ei va vor indica directi ile jocului.
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CUM ESTE CONFIGURAT SPATIUL MEU DE JOC ?
Confi gurati a de patru module pe care o veti  primii va defi ni spati ul in care veti  opera arhitectural pentru 
urmatoarele 6 saptamani. Este un spati u care va fi  defi nit in totalitatea lui ca un pavilion dedicat unui 
personaj literar la alegere. (indrumatorii au drept de veto asupra acestei alegeri). Acest personaj va fi  
clientul sau avatarul vostru pe perioada jocului. Va trebui sa-i intelegeti  moti vati ile, modul de a se ra-
porta la sine, la lume, la spati u. Spati ul si interiorul pe care il veti  genera va fi  lumea lui interioara, forma 
exterioara-modul in care se raporteaza la lumea din jurul lui: introvert/ extrovert, ca un personaj poziti v, 
negati v sau ambivalent. 
Traseul pe care il vei realiza prin cele patru module de joc va specula prin diferitele  modalitati  de percep-
ti e trecerea de la spati ul public la cel privat, de la proiecti a exterioara, publica  a personajului la trairile 
lui interioare. Vei realiza astf el o suita de spati i inchise sau deschise acoperite sau nu urmarind trei mari 
zone, zona publica, zona semipublica si zona privata. Vei genera in mod obligatoriu un spati u acoperit 
de min. 20mp ce va fi  in relati e atat cu zona semipublica cat si cu cea privata. Logica interna de functi on-
are, si secventa acestor spati i va fi  determinata de confi gurati a primita si de vecinatati  (relati onate prin 
modulul public), si de traseul intern. Vom discuta toate conceptele de fundamentare a temei din ti mp, la 
cursul de teoria arhitecturii.
Ti se vor atribui, prin tragere la sorti , unul din trei artefacte (un loc de stat/banca, un copac, o fantana). 
Un al doilea artefact, va fi  ales de voi pentru personajul vostru. Din cele doua, unul va fi  oferit orasului in 
spati ul public, altul va fi  pastrat in sfera privata. In momentul in care va veti  defi ni relati ile de tangenta 
cu spati ul public va trebui sa nu alaturati  prin repeti ti e aceste elemente. Aceste artefacte vor da car-
acter spati ilor voastre. Un copac este mai mult decat o constructi e organica cu frunze si trunchi, el are 
o poziti e, o foma si un volum, imprima o directi e spati ului din jurul lui, este cineti c dar produce si sunet 
prin miscarea in vant, umbreste, are un miros, o cromati ca specifi ca anoti mpului etc. O banca este un loc 
de stat, o platf orma de observati e, dar si de socializare inti ma. O fantana este un dinamic loc al intalnirii, 
ce introduce apa ca element viu al comunitati i. Ganditi -va la toate aceste aspecte cand va confi gurati  
spati ile din jurul artefactelor. Ele nu sunt simple piese de mobilier, ele fi e modeleaza spati ul fi e sunt 
nascute din el.  Artefactele vor defi nii locurile orasului, atat cele din sfera publica cat si cele din zonele lui 
private. In acest sens vom observa ca defi niti a poeti ca si simbolica a acestor artefacte difera in functi e de 
caracterul spati ului in care se afl a. Ce este al doilea artefact? Intrebati -va personajul.

CUM ESTE CONSTRUIT SPATIUL MEU DE JOC ?
Spati ile tale vor fi  modelate prin procedee de aditi e si substracti e. De data aceasta insa, vei opera cu 
materiale adevarate, existente pe situl tau. Vei putea construi asadar doar cu canti tatea de material pe 
cere ti -o vei produce singur prin extracti e din sit (caramida va fi  facuta din lut, pamant batut scos din sit). 
In acest sens terenul tau va fi  modelat cu ruperi de nivel introduse prin zone sau spati i excavate. Atenti e! 
Nu vei putea excava pe limite decat daca vecinul tau a facut-o si el, altf el terenul lui se va surpa peste al 
tau.  Din nou va trebui sa negociati . Topografi a, relieful orasului vor fi  rezultatul dialogului intregii comu-
nitati . 
Materialele pe care le vei folosii si cu care iti  vei defi nii limitele spati ale sunt  defi nite, de modulul lor 
constructi v, de capacitati le lor portante si de rezistenta, de modalitati le de punere in opera si de fi nisare, 
pecum si de expresia lor esteti ca.  Va trebui speculezi toate aceste calitati  ale materialelor. Ele iti  vor 
defi nii si diferenti a calitati le percepti ve asociate spati ilor tale.
Spati ile ingropate vor benefi cia de lumina naturala, prin deschideri verti cale, zenitale, curti  engleze etc. 
Lumina este un element cheie al temei pentru ca ea va pune in valoare atat spati ul cat si materialul 
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folosit. Spati ile excavate nu vor iesi din limitele impuse de cele patru unitati  de joc in plan orizontal si nu 
vor depasii 5m in plan verti cal. Spati ile si volumele generate prin aditi e deasupra terenului nu vor depasi 
5 m in inalti me.

CUM TRAIESC IN TETRAPOLIS? (ruti na saptamanala)
Tertrapolis va fi  ti mp de sase saptamani orasul virtual in care vei trai impreuna cu personajul tau dar 
si cu vecinii lui. Ca si spati u comunitar, constructi e fi zica si intelectuala succesul si competi ti vitatea lui 
depind de modul in care este in permanenta modelat, prezentat si argumentat. In acest sens, fi ecare 
din voi va produce o serie de machete de studiu 1:100 si 1:50, o macheta fi nala 1:50 (specifi cati ile de 
ansamblare le primiti  la momentul predarii), si un caiet de studiu. Plansele de prezentare ale proiectului 
vor fi  realizate in cadrul atelierului de reprezentari, pe baza soluti ilor fi nalizate in cadrul aterierului de 
proiectare. Atenti e, caietul de studiu devine esenti al, pentru ca va fi  o oglinda a efortului tau. Il vei avea 
cu ti ne peste tot, pentru ca  va fi , ti mp de cateva luni, o prelungire a intelectului tau. In el vei transcrie 
prin desen sau text toate ideile, conceptele, impresiile, comentariile ce iti  vor calauzi procesul creati v. El 
va acoperi toate criteriile si cerintele temei legate de studiul modalitati lor de percepti ie, studiul traseului, 
al accesului, al miscarii corpurilor in spati u, studii de arti culare spati ala, relati a lumina material, calitati le 
esteti ce structurale si tehnice ale acestora, scara proporti e si modulare, principii compoziti onale, si nu 
in ulti mul rand  exemple bibliografi ce, texte criti ce si teoreti ce, etc.  Caietul de studiu este actul tau de 
identi tate in Tetrapolis.
Daca l-ai pierdut nu mai esti  cetatean, si iti  vei reconstrui spati ul din nou intr-un alt an, cu alti  concetate-
ni. Daca nu respecti  regulile de coabitare impuse de “administratori” acestui oras , soarta ta este aceeasi.

REGULILE CAIETULUI DE STUDIU 
1.Caietul de studiu este format A3 (coperti le sunt cartonate si indica numele posesorului). Harti a din 
interior este la alegere din punct de vedere calitati v;
2.Scopul caietului de studiu este de a cauta intrebari, raspunsuri, variante si multi ple posibilitati  de rezol-
vare a exerciti ului; el va cuprinde schite, desene, noti te legate de problemele ridicate de acest exerciti u:
•studii de volumetrie, poziti onare, amplasare si gabaritare a spati ilor (min. trei variante) reprezentare 
prin scheme ti p poziti v /negati v
• studii de materiale (caramida, pamant), modalitati  de punere in opera a materialelor, caracteristi ci 
percepti ve si esteti ce ale materialelor, exemple de folosire a acestora; 
•studii de traseu, aparat de acces, circulati i, diferenti ere public-privat; 
•studii de lumina si atmosfera 
3.Corectura se va face doar pe caietul de studiu prezentat integral!
4.La fi nalul unei corecturi se va aplica un autocolant special (rubrica de corectura din fi sa clasica) pe 
ulti ma fi la desenata a caietului. Fiecare plansa prezentata pana in acel moment in caietul de studiu va fi  
semnata de indrumator. La fi nal se vor numara corecturile. Pentru a promova acest exerciti u aveti  nevoie 
de 8 corecturi din 11 posibile.
5.Este obligatoriu sa aveti  o corectura pe saptamana. Corectura se acorda doar daca materialul din cai-
etul de studiu este lizibil, relevant si avanseza soluti a din punct de vedere al studiului 
6.Tehnicile de reprezentare sunt la alegere. Calitea grafi ca a caietului va cantarii in momentul predarii lui. 
Zonele deja corectate ale caietului nu mai pot fi  refacute. Ideiile pot fi  insa preluate si inbunatati te.
7.Studiul bibliografi c va fi  realizat prin schite/ desene dupa exemplul propus si explicitare prin text. Nu se 
accepta colajul de materiale externe. Exemplele prezentate vor fi  relevante pentru soluti a aleasa. 
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REGULILE MACHETELOR DE STUDIU 
1.Rolul machetelor de studiu este acela de a cauta cat mai multe posibilitati  de rezolvare a problemelor 
exerciti ului, prin studierea practi ca tridimensionala a aspectelor spati ilor cerute; de aceea este necesar 
sa aveti  asupra voastra carton (alb/gri), instrumente de taiat si lipit la atelier pentru realizarea si modifi -
carea facila la fata locului a machetelor in cadrul sedintei de atelier; 
2.In cadrul atelierului se vor discuta machetele in corectura colecti va si individuala, si pe baza observati -
ilor realizate in cadrul atelierului si a noti telor din caietul de studiu se vor alege variantele volumetrice si 
de amplasare cele mai potrivite, care vor trebui argumentate pentru a fi  susti nute;
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CALENDARUL EXERCITIULUI
Acest exerciti u se va desfasura pe parcursul a 6 saptamani, si va avea o pondere de 50% din nota pe 
semestru.

LANSARE
J- 05.03  LANSARE TEMA -  TETRAPOLIS
se taie formele din carton si se amplaseaza pe harta grupei
S1. PERSONAJ
L – 09.03 poster PERSONAJ ales, descriere a personajului, analiza in minim 500 de cuvinte + citate din 
sursa, cu indicarea paginii. Propunere de defi nire a unor procedee/ expresii arhitecturale corelate la 
trasaturile personajului ales.
j- 12.03 Banda desenata pe un A3, peronajul si casa sa, de la exterior la interior
S2. AMPLASARE
l- 16.03 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:100– (min. trei variante)
volumetrie, poziti onari, relati i fata de vecini, spati u ocupat, spati u liber ...
J - 19.03 PREDARE INTERMEDIARA – STABILIREA POZITIONARII VOLUMELOR  FIECARUI STUDENT 
PE HARTA GRUPEI
S3. MASIV I 
L- 23.03 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:50
- studii de volumetrie, poziti onare si gabaritare a spati ilor studii de materiale (caramida, piatra), modali-
tati  de punere in opera a materialelor, caracteristi ci percepti ve si esteti ce ale materialelor, exemple de 
folosire a acestora;
- studii de traseu, aparat de acces, circulati i, diferenti ere public-privat; 
J – 26.03 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:50
- IBIDEM
S4.  
L- 30.03 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:50
- IBIDEM
J – 02.04 PREDARE INTERMEDIARA – CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:50 CU POZITION-
AREA MACHETEI FIECARUI STUDENT PE HARTA GRUPEI
S5. MASIV II 
L- 06.04 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:50
- studii de volumetrie, poziti onare si gabaritare a spati ilor studii de materiale (caramida, piatra), modali-
tati  de punere in opera a materialelor, caracteristi ci percepti ve si esteti ce ale materialelor, exemple de 
folosire a acestora;
- studii de traseu, aparat de acces, circulati i, diferenti ere public-privat; 
- studii de lumina si atmosfera 
J – 09.03 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:50
IBIDEM
VACANTA
S6.  
L- 20.04 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:50
- IBIDEM
J – 23.04 PREDARE FINALA – CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:50 CU POZITIONAREA 
MACHETEI FIECARUI STUDENT PE HARTA GRUPEI


