
Dacă la primul exercițiu am retrăit calitățiile și trăsăturile unui spațiu care a lăsat o urmă în conștiința voastră, de data 
aceasta vom explora realitatea imediată și prezentul căutând să înțelegem calitățiile spațiilor din jurul nostru. O clădire 
poate fi văzută ca o familie de spații cu caractere proprii, aflate în relație unele cu altele. La o scară mai mare și un oraș 
este compus din multe tipuri de spații cu trăsături diferite.

 Vă provocăm să descoperiți/redescoperiți orașul Timișoara prin explorare acestuia în căutarea de spații cu 
caractere proprii. Principiul după care se vor căuta aceste spații va fi contrastul / complementaritatea. De exemplu 
contrastul personal/public se va exemplifica prin două spații care exprimă această dihotomie. Fiecare dintre voi va 
exemplifica 5 perechi de trăsături în contrast, descoperite în spațiile orașului. 
 Caracterul unui spațiu rezultă din impactul său asupra noastră, trăsăturile spațiale se raportează la cel care 
îl percepe, la om. Iar noi ca ființe umane putem să fim definiți pe multe planuri: fizic, social, cultural, rațional/spir-
itual, instinctual, etc. Dacă discutăm de: mare-mic, static-dinamic, natural-artificial, strâmt-larg, orizontal-vertical, 
drept-înclinat, texturat-lis, ușor-greu, proportional-disproportional, linistit-zgomotos, parfumat-urât mirositor etc. 
acestea sunt în legătură cu partea noastră fizică/corporală. Caracterul intim-public, aglomerat- gol, ierarhie-egali-
tate, monumental-umil, privitor-spectator etc. se referă la partea noastră socială. Caracterul: ordonat-dezordonat, 
nou-vechi, luminos-întunecos, simbolic-haotic, armonios-dizarmonios, sacru-profan, clar-difuz, familiar-nefamiliar, 
etc. se referă la părtile noastre culturale și la cele subtile. Dar lucrurile nu pot fi despărțite radical , ființa umană 
este una unitară, astfel de exemplu un spațiu mic în raport cu scara corpului nostru, trezește instinctul de ocrotire, 
încurajează comunicarea personală și ne ajută să ne interiorizăm. Un spațiu mare ne face să ne simțim expusi, 
este un spațiu al comunității atunci când nu este gol și deci ne face să fim extrovertiți în raport cu ceilalți. Aceste 
trasături spațiale crează o atmosferă în constiința noastră.                      
 Căutarea propriu-zisă a acestor caractere poate fi începută prin predefinirea contrastelor și apoi explorarea 
orașului în căutarea lor dar și invers prin parcurgerea inițială a orașului cu atenția și toate simțurile active. Alegerea 
tipurilor de contraste este la libera voastră alegere.
 Modul în care veți prezenta aceste trăsături ale spațiilor este o componentă foarte importantă a 
exercițiului. Se poate folosi orice mijloc de exprimare grafică: fotografie, fotografii prelucrate, crochiuri, acuarelă, 
colaj, etc. Prezentarea caracterului unui spațiu trebuie să fie convingătoare pentru oricine care nu l-a văzut. De 
aceea se încurajează: tehnici de prelucrarea imaginilor / schițe / crochiuri /etc. prin care să evidențiați caracterele 
spațiale, prin mijloace creative alese de voi .

 Predarea și prezentarea exercițiului se va face pe carton format A4 portret sau landscape, pe fiecare format 
A4 va fi exemplificat un caracter (în total 10 cartoane) conținând un titlu. Obligatoriu fiecare planșă A4 va conține 
o imagine “obiectivă” a spațiului (o fotografie format A5 color sau alb-negru) iar cealaltă jumătate rămasă liberă 
va conține o interpretare a voastră personală a spațiului sub formă grafică. Acolo pot apărea detelii ale spațiului, 
schițe conceptuale, crochiuri, colaje, fotografii prelucrate, etc.
 Criteriile de notare pentru acest exercițiu sunt :
- identificarea justificată a caracterelor spațiilor alese
- expresivitatea și originalitatea modului de prezentare grafică ale acestor trăsături spațiale
- ușurința prin care o persoană care nu cunoaște acel spațiu poate să-i țințeleagă caracterul și atmosfera prin mi-
jloacele voastre grafice      
Calendar:
02.10 - lansarea temei
05.10- corectură
08.10- predare și prezentare la panou 
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