
“Each architect creates a personal musée imaginaire by selecting one to ten images of di" erent meanings and contents, 
depending on their own universe. Some collect images of memories, inspirations and atmospheres. Others talk by col-
lecting images of analysis, explanations or manifestos. And yet others explain principles of their own architecture or sim-
ply show the things they like, consciously or unconsciously. It is about the visual world stored in the head of architects.”
Valerio Olgiati

Rudolf Arnheim se referă la neglijarea darului nostru de a înţelege realitatea prin intermediul simţurilor. Ochii noştri 
au fost reduşi la rolul unor instrumente de identi' care şi măsurare, în consecinţă suferim din cauza unei sărăcii de idei 
care să poată '  exprimate în imagini şi din cauza incapacităţii noastre de a descoperi sensul celor văzute. Prea mulţi 
oameni vizitează muzee şi adună volume de reproduceri fără să capete acces la artă. Capacitatea noastră înnăscută de 
a înţelege cu ajutorul ochiului a adormit şi trebuie renăscută, cel mai bine - desenând, eventual fotogra' ind.

Îți propunem un exercițiu de introducere în gramatica limbajului vizual. Pentru început trebuie să prezinti 3 imagini 
reprezentative, ce descriu 3 case care iti plac. Trebuie să le descrii, analizezi vizual și să motivezi alegerea făcută pentru 
' ecare. Prezentările se vor face în cadrul primei ședințe de atelier. Imaginile trebuiesc înscrise ' ecare într-un dreptunghi 
cu laturile în proporția 3:4, de dimensiuni ' nale 9 cm x12 cm. Se poate folosi atât poziția “portret”, cât și “peisaj”. Hârtia 
suport va avea un gramaj minim de 190g/mp și este albă, mată sau se poate folosi hârtie fotogra' că mată. Se va lăsa în 
jurul imaginii un chenar alb de minim 3mm grosime. 

Unealta pe care o vom folosi în acest exercițiu sunt ochii. Vom privi… sensibil, critic sau analitic, vom dezbrăca imaginea 
de sens și o vom analiza până în dimensiunile ei cele mai abstracte. Odată înțelese, aceste imagini ne vor folosi drept 
suport/ punct de plecare pentru următorul exercițiu.

Pentru ședința de joi 25 februarie vei lucra scara 1:1 cu imaginea ta pe format A4 împărțit în patru. Poți alege oricâte 
principii enunțate în curs, aplicabile pe imaginea ta, dar poți să nu te rezumi doar la acestea. Vei putea lucra cu echili-
brul, scheletul structural, mărime, pondere, direcție, tensiuni, forțe și inducții perceptuale, dar nu uita masa, culoarea, 
forma, densitatea, izolarea și chiar conținutul semni' cant. Vei studia poziția orizontală sau verticală, tipul de compoziție 
și nu uita de principiile GESTALT enunțate în curs.

Vei avea în ' nal diagrame de dimensiune 9 cm x 12 cm, câte 4 pe un A4, oricâte consideri tu că trebuie produse pentru o 
analiză completă a imaginii tale. Tehnica de reprezentare este la alegerea ta. Poți folosi guașe, creioane, carioci, desen, 
calc, bandă adezivă dar și colaje. Fiecare planșă va avea numele și grupa ta înscrise în colțul din dreapta, jos.

- capacitatea studentului de a privi analitic o imagine, folosind regulile gramaticii limbajului vizual. 
- acuratețea și curățenia execuției planșelor ' nale 

- planșe cu analiza imaginii, format A4, conținând și imaginea originală.
Termen de predare: Luni, 29 Februarie 2016, ora 16.00 
Predarea ansamblului complet de imagini la timp și cu respectarea condițiilor stipulate mai sus este o condiție obligato-
rie a exercițiului.
Ne-predarea sau starea foarte proastă a materialului (ex. execuție proastă a decupajului) va '  sancționată prin depunc
tare cu 1 punct de la nota ' nală.  

Lansare temă: sambata, 20 Februarie 2016
Prezentare imagini: Luni, 22 Februarie 2016
Predare analiză: Luni, 29 Februarie 2016
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