
BELONGING

“We all experience architecture before we have even heard the word. The roots of architectural understanding lie in our 

architectural experience: our room, our house, our street, our village, our town, our landscape- we experience them all 

early on, unconsciously, and we subsequently compare them with countryside, towns, and houses that we experience 

later on. The roots of our understanding of architecture lie in our childhood, in our youth: they lie in our biography. Stu-

dents have to learn to work consciously with their personal biographical experiences of architecture. Their allotted tasks 

are devised to set this process in  motion.”  Peter Zumthor, Thinking Architecture

Cum ne raportăm aşadar la spaţiul în care trăim, la ceea ce vom denumi de acum înainte context, oraş sau 

arhitectură?  Prin simţuri  (vizual, tactil, olfactiv, auditiv) decodi% căm in informație stimulii pe care acest context 

ni -i transmite, informaţie pe care ulterior, la rândul nostru, o recodi% cam, o recompunem, o stocam, 

transformând-o în ceea ce numim experienţă. Există experienţe comune sau coduri şi norme universal valabile şi 

experienţe personale, subiective. Ambele sunt în măsură să ne cuanti% ce gradul de apartenenţa la spaţiu si comu-

nitate. Cu cât experienţele noastre personale, subiective vor %  mai apropiate de cele comune, cu atât sentimentul 

nostru de apartenenţă la loc, spaţiu, comunitate, oraş, teritoriu, cultură, societate va %  mai bine de% nit.  

Va propunem pentru acest început de an un exerciţiu de explorare a spaţiului în care urmează să operaţi ca 

studenţi arhitecţi pentru următorii şase ani, oraşul Timişoara. Aceasta decodi% care va %  facilitată de spiritul vostru 

de observaţie, de capacitatea voastră de a privi oraşul şi de a-i percepe regulile formale. Vă veţi folosi în acest sens 

de propria intuiţie, dar şi de cunoştinţele pe care partenerul de echipă, colegul de anul 2 , vi le va transmite. 

Tema voastră pentru această primă săptămână presupune realizarea unui eseu fotogra% c pe marginea unei teme 

trase la sorți în primul atelier de luni. Eseul va surprinde o temă spaţială  ce poate %  descrisă prin următoarele 

cuvinte cheie: ordine, dezordine, proximitate, paralelism, închidere sau fond comun, ierarhie, gradaţie, contrast, 

complexitate, contradicţie, regularitate, alinieri şi serii, excepţie de la regulă, scara spaţială, articulaţie, continuitate, 

colţ,  textura, limite, loc, prag, simetrie, echilibru asimetric. Fiecare echipă formată dintr-un student de anul 1 şi un 

student de anul 2 va prezenta joi în atelier cinci imagini alese cu atenţie care vor prezenta tema aleasă, la scări şi  în 

contexte diferite. Nu vă speriaţi de cuvintele pe care nu le înţelegeţi. Studenţii de anul doi vi le vor explica. Dacă nu 

vor reuşi, există un loc în care toate acest lucruri sunt explicate. Se numeşte Pierre von Meiss, De la forma la loc. 

predare joi 28 septembrie, în atelier.
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