
Urmărind legea unităţii compoziţionale, pe care urmează să o studiem în cadru cursului TA, vom observa  că $ ecare 
proiect este materializarea unei idei dominante prin intermediul unor metode şi procese speci$ ce. În sens Platonic 
această idee, căutată, şlefuită şi puri$ cată de arhitect, nu reprezintă însă idea primordială a casei ideale, cât o naraţiune 
speci$ că $ ecărui proiect . O naraţiune născută dintr-un  context speci$ c şi din mariajul dintre necesităţile utilizatorului şi 
viziunea arhitectului. Fiecare din cei doi aduce în acest mariaj propriul set de valori, propria viziune, deopotrivă sensibilă 
şi raţională, asupra lumii.  Dar ce este contextual? Contextul este deopotrivă $ zic dar şi imaterial. Putem discuta de un 
context $ zic al vecinătăţilor imediate şi despre calităţile acestuia. Contextul poate $   mineral, antropizat său natural, 
sălbatic, poate $  spaţios sau aglomerat, static sau dinamic, şi aşa mai departe. Putem discuta despre un context eco-
nomic şi social precum putem discuta şi despre mijlocele şi resursele necesare punerii în scenă a arhitecturii. În $ nal vom 
discuta însă  şi despre un context mai greu de de$ nit, cel imaterial: despre contextul cultural căruia-i aparţine obiectul şi 
legitimitatea discursului pus în scenă, despre contextul fenomenologic perceptiv speci$ c lecturii sensibile dar şi despre 
contextul intelectual aparţinând tărâmului ideilor despre ce este  casa în sens Platonic: ca şi adăpost, maşina de locuit, 
visat, gândit, crescut copii. 

Îţi propunem în continuare un exerciţiu de studiu ce are menirea de a te introduce în procesele ideatice precum şi 
în metodele de modelare ale unui proiect a căror funcţiuni deja le cunoşti din propria experienţă: casa de locuit. 
Exerciţiul îţi va folosi pentru tema de & nal a anului 1 şi are menirea de a te introduce deja în tematica anului 2. 
Studiul se va desfăşura în etape după cum urmează:

9.03.2017  Tema 1. PLANUL ca şi compoziţie gra& că, relaţia dintre zonele aglomerate şi zonele goale, spaţii serv-
ante, spaţii servite, locuri. Se va prezenta un exemplu cu o planimetrie similară. Fiecare plan va &  reprezentat la 
scara 1:50, centrat pe o coală A3. Deci pentru & ecare plan de nivel veți avea un A3. Separat se va genera minim un 
A3 cu scheme tip pozitiv negativ, reinterepretări ale temele compoziționale/funcționale și de miscare vizibile. 
13. 03. 2017 Tema 2. FAŢADA De la exterior la interior/ de la spaţiu public la spaţiu privat, de la natural la arti& cial, 
traseu şi mişcare. Se va prezenta un exemplu cu un concept interior/exterior similar. Restul cerințelor sunt similare 
cu cele de la tema1.
16. 03. 2017 Tema 3. SECŢIUNEA De la interior exterior/ vederi şi lumina/ percepţia sensibilă a spaţiului, 
materialităţi. Se va prezenta un exemplu cu o spaţialitate similară. Restul cerințelor sunt similare cu cele de la 
tema1.
20. 03. 2017  Tema 4. CONCLUZII, Conceptul narativ, atmosfera, şi tehnici de punere în scenă. Găsirea unui ocupant- 
un personaj literar sau de & lm. Argumentare a legăturii dintre caracteristicile/nevoile personajului şi casa. Se va 
produce un poster A3 dedicat personajului/ bene& ciarului.
23. 03. 2017 Predare cu susţinere. 

Calitatea şi claritatea conceptelor analizate
Calitatea gra& că şi conceptul întregii prezentări
Relevantă exemplelor similare găsite
Discursul de prezentare şi referinţele folosite

Se va preda un caiet de studiu A3 format landscape. Fiecare temă de studiu va &  compusă dintr-o  compoziţie 
abstractă pe o temă decisă împreună cu îndrumătorii, realizată într-o tehnică la alegere pe o coală A3, precum şi 
din cel puţin încă o coală A3 cu scheme şi diagrame înfăţişând tematica speci& că. 
Caietul de studiu va avea un concept gra& c unitar.

Predarea ansamblului complet de imagini la timp și cu respectarea condițiilor stipulate mai sus este o condiție 
obligatorie a exercițiului. Ne-predarea sau starea foarte proastă a materialului (ex. execuție proastă a caietului) va &  
sancționată prin depunctare cu 1 punct de la nota & nală.  
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