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TEMA 4

Tema:

“We shape our tools and thereafter our tools shape us”  Michael Foucault

Am observat deja că lumea noastră este alcătuită din fenomene şi obiecte, că percepem lumea concret atât prin 
văz, auz, miros, atingere cât şi sensibil, bazându-ne pe experienţe şi pe interpretări subiective ale acestor experienţe. 
Spaţiul arhitectural este deopotrivă obiectiv şi subiectiv pentru că este construit de ceea ce filozoful francez Michael 
Foucault numea a fi zeul proteză, adică de un om înzestrat cu unelte şi cu tehnologie. “Zeii” au modelat lumea 
naturală , oamenii au atropizat-o, prin unelte. Un om manevrând o sapă, un ciocan o daltă îşi prelungeşte voinţa prin 
intermediul uneltei proteză. Dalta devine o prelungire a braţului, la fel cum astăzi smart-phone-ul devine un organ 
auxiliar al minţii. Câţi dintre voi nu v-aţi simţit incompleţi, rupţi de lume în lipsa lui accidentală. Acesta este puterea 
uneltelor. Ele ne transformă. “Ne modelăm uneltele şi prin urmare acestea ne modelează înapoi” mai spunea Fou-
cault. 
 Înzestrat cu cu unelte ce iau sporit abilităţile  omul a transformat lumea după măsura lui, a cucerit-o, şi-a însuşit-o. 
Spaţiul arhitectural este aşadar măsură omului dar şi a acestor unelte. Ca o consecinţă tocmai a acestor  unelte casa 
de astăzi este diferită de casa de acum o sută de ani la fel cum ea era la rândul ei diferită de casele de acum o mie 
de ani, şi regresând până la începuturile istoriei, de primele peşteri ocupate de om.  Arhetipurile spaţiale au rămas 
însă nemodificate pentru că  spaţiul personal şi-a păstrat funcţiile: de protecţie împotriva elementelor, de protectie 
împotriva celorlalţi, dar şi de întâlnire cu aceştia, de studiu individual şi reflexie dar şi de găzduire şi primire. Fiecare 
dintre noi ne construim acest spaţiu conform propriilor noastre dorinţe. Şi “ce dorinţă poate fi împotriva naturii atât 
timp cât dorinţa ne-a fost dată de natură însăşi” ne mai spune Foucault. Spaţiul exprimă aceste dorinţe. 

Tema propusă pentru următoarele săptămâni te pune în faţa propriului tău spaţiu. Până acum l-ai prezentat prin 
cuvinte şi obiecte, prin dimensiunile care le-ai relevant.  Ai studiat calităţile unor spaţii, ai văzut cum aceste spaţii 
pot interfera prin tangențe şi suprapuneri, ai observat calităţile pe care le dobândesc prin lumina. În continuare 
vei folosi toate aceste elemente analizate pentru a-ţi redefini camera într-o variantă ideală care să te reprezinte. 
Pentru a a face asta vei pleca de dimensiunile camerei tale. Ea va fi considerată a fi suportul spaţial gol în  jurul 
căruia vă trebui să redistribui o masă construită dată în aşa fel încât să generezi sub spații şi locuri doar în inte-
riorul acestui nou material. Cantitatea de masă ce poate fi utilizată şi distribuită oricum în jurul spaţiului dat nu 
poate depăşi de şase ori volumul de aer al camerei existente. În aceste noi limite spaţiale cu grosimi variabile vei 
genera un loc de dormit  un loc de studiu şi un loc cu o funcţie pe care o vei alege tu. Spaţiul actual al camerei 
va rămâne recognoscibil până în final şi nu poate fi modificat formal decât în proporţie de maxim 25%. El va 
rămâne ca un spaţiu de distribuţie şi întâlnire, o zonă semi publică faţă de care sunt ataşate celelalte spaţii. Ma-
terialul pe care îl vei folosi este piatra. Ea poate fi clădită prin blocuri de diferite dimensiuni sau excavata dintr-un 
singur bloc. Unealta ta va fi dalta. 
În poziţionarea spaţiilor va trebui să operezi cu lumina naturală şi cu urmele pe care golurile de lumina le 
lasă atât pe suprafaţa exterioară a spaţiului (faţade) cât şi în interior. Va trebui să te gândeşti la felul în care se 
pătrunde în acest spaţiu, la ce se vede şi ce nu se vede.

-Crearea unei spațialitați cursive si coerente
-Capacitatea de interpretare si de generare într-un spațiu a unei expresii clare
-Înelegerea relației spațiu interior – învelis (coaja)
-Capacitatea de a negocia în acelasi limbaj formal cu spații cu funcții diferite
-Tratarea epidermei ca mijloc de patrundere a luminii si înțelegerea rolului 
-Relatia spatiu/ material
-Prezentarea planselor, lizibilitatea si expresivitatea lor

Criterii de 
evaluare:
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Vineri, 27 Noiembrie 2014, ora 19:00
o macheta scara 1:10 executata dintr-unul, maxim doua materiale (al doilea material este ajutator, de susti-
nere), cu o secțiune caracteristica (astfel încât sa se poata înțelege spațiul interior) și o plansa 594 X 840 mm ce 
va conține:
-secțiune orizontală (plan) prin spațiu scara 1:20, -5 vederi sc. 1:20, -2 secțiuni verticale (cel puțin una perspec-
tiva) sc.1:20, -axonometrie sc. 1:20, -perspective interior si exterior (min 2) de la nivelul ochiului
Pe plansa va  înscris în colțul din dreapta jos un cartus cu dimensiunile ce vor  afisate în ateliere.
-3 fotografii ale interiorului, 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  fi organizata în fiecare grupa sau combinat, o sesiune de fotografiere 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 fi sanctionata prin 
depunctare cu 1 punct de la nota finala pe semestru. Nepromovarea acestui exercitiu duce la nepromovarea 
semestrului.
Exercitiul are o pondere de 40% din nota finala a semestrului.
Lansare tema: luni, 26 octombrie 2015
Predare solutie: vineri, 27 noiembrie, 2015
Prezentare solutie: luni, 30 noiembrie, 2015

Calendar:


