
Fiecare dintre noi avem un spatiu interior pe care il percepem ca fiind al nostru, acel “camera mea”, unde mi-am creat 
un microunivers populat de “obiectele mele”, “atmosfera mea”, “activitatile mele” si care ma defineste pe mine ca 
persoana. Odata ce l-ai identificat , vei realiza ca in acest spatiu ai un loc preferat in care tinzi sa iti petreci mai mult 
timp, sa intreprinzi diverse activitati si, cel mai probabil, il poti defini prin o buna parte din cuvintele cheie pe care le-ai 
expus in tema 1. 
De exemplu, locul de studiu poate servi si ca loc de stat sau de socializat, prin urmare, gabaritarea locului preferat 
este direct influentata de multifunctionalitatea lui, de obiectele care participa activ la aceste functii, dar si de nevoile 
fizice si simbolice pe care le implica anumite activitati. Vei incerca astfel sa raspunzi, de exemplu, la intrebari precum 
ce dimensiune are linistea? Cat spatiu ocupa iubirea? Cat e de mare cunoasterea? etc.

Iti propunem sa cunosti aceasta incapere mai in detaliu prin realizarea releveului ei si al celui mai important loc 
din ea cu piesele care il presonalizeaza. Daca masuratoarea spatiului se refera strict la cotarea elementelor care il 
marginesc, dimensionarea locului se va raporta in plus la obiecte si fenomene.  

- pe o plansa format  A3 se va reprezenta la scara 1:50 o sectiune orizontala a camerei considerata a fi realizata la 
1.00m inaltime de la pardoseala, 
- pe planse A3 vederile verticale ale tuturor peretilor vazute conform unui plan de sectiune pozitional la 1.50 de 
acestia, scara 1:50
- o plansa A3 care va contine releveul locului preferat din aceasta incapere si al obiectelor care il mobileaza, 
enuntarea functiilor acelui loc, impreuna cu 2 poze ale spatiului interior; 
 - Aceste piese vor contine cote generale si de detaliu ale elementelor care delimiteaza acest spatiu interior 
(pereti, ferestre, cai de acces, grosimi de pereti in zonele de perforatii, etc); 
- scara desenelor: 1:50;
- tehnica de redactare: desen tehnic cu instrumente specifice, fotografie;

Criteriile de notare pentru acest exercițiu sunt : 
- capacitatea de a identifica si gabarita un loc dintr-un spatiu;
- corectitudinea reprezentarii la scara a spatiului si a locului;
- acuratetea pieselor desenate;

Calendar: 
09.10 - lansarea temei 
12.10 - corectura
15.10 - predare si discutii la panou
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