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TEMA 5
restanțieri

Tema:

 Definiţie: Dihotomie = diviziune în două părţi a unui concept
Static/ Dinamic, Greu/ Uşor, Închis/ Deschis, Tensiune/ Calm, Ordine/ Dezordine
  

Tema: Se pleacă de la un volum de operare imaginar cu dimensiunea de 6x9x12 metri care se va poziţiona 
pe una din feţele sale la alegere. Acest volum va fi sugerat prin învelişul “coaja” sa astfel încât forma iniţială 
să rămână recognoscibilă. În interiorul acestui volum se va amplasa un spaţiu. Accesul în spaţiul interior se 
poate face de pe oricare din feţe (exceptând cea pe care este aşezat volumul), accesul se va trata cu o atenţie 
deosebită.
Expresia interioară a compoziţiei spaţiale şi cea exterioară a celei volumetrice va fi dată de cele două cuvinte 
antitetice care ţi-au fost atribuite. Determinanţii întregii compoziţii sunt doar elemente liniare şi suprafeţe plane 
(dintr-un singur material). Se va avea în vedere ca tranziţia de la plan la volum să nu fie realizată. Se va lua în 
considerare lumina ca element activ în definirea spaţiului.
 
Scop: Obiectivul acestui exerciţiu îl constituie dezvoltarea capacităţii studentului de a stabili relaţii directe 
între elementele liniare, plane şi dimensiunea perceptivă a spaţiului controlat. În acelaşi timp, experimentarea 
percepţiei asupra unui spaţiu cu ajutorul luminii şi înţelegerea importanţei elementelor de limită ce îl închid.

-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 negocia în acelaşi limbaj formal cu termeni antitetici, de a media trecerea de la o stare la alta
-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 potenţeze prin propriile limite
-Prezentarea planşelor, lizibilitatea şi sugestivitatea lor
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Se va preda o machetă scara 1:25 executată dintr-un singur material, 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 1:50
- 5 vederi sc. 1:50
- 2 secţiuni verticale (cel puţin una perspectivă) sc. 1:50
- axonometrie sc. 1:50
- perspective interior şi exterior (min 2) de la nivelul ochiului
Pe planşă va fi înscris în colţul din dreapta jos un cartuş cu dimensiunile ce vor fi afişate în ateliere.

Exercitiul are o pondere de 40% din nota finala a semestrului.

Criterii de 
evaluare:

Predare:


