
Articulația între elemente accentuează autonomia părților. Pune în valoare existența și rolul particular al diferitelor 
elemente constructive ale clădirii. Punctul de întâlnire între două sau mai multe suprafețe de închidere este sublini-
at prin două tipuri de operaţii: adiție de elemente determinând astfel o articulare pozitivă sau substracție rezultând 
o articulare negativă. Tema 2 a seminarului propune un exerciţiu de generare de 3 posibile secțiuni caracteristice 
ale aceluiaşi spaţiu dat. Fiecare variantă va trata separat următoarele situaţii bazate pe aplicarea operaţiilor de 
adiţie şi substracţie în punctele de întâlnire interioare şi exterioare:

1. Articulare pozitivă prin operaţii de adiţie
2. Articulare negativă prin operaţii de substracţie
3. Articulaţii pozitive şi negative în cadrul aceleiaşi compoziţii.

Metoda:
Pe o planșă format A3 se vor desena trei secțiuni cu perspectivă, scara 1:50 a celor trei spații, conform modelului 
dat. Spațiile au 3m înălțime, 5m lungime, iar grosimea pereților este de 0,75m. Prima secțiune se va articula pozitiv 
atât spațiul interior cât și coaja exterioară, cea de-a doua secțiune se va articulata negativ atât spațiul interior cât și 
coaja exterioară, iar în cea de-a treia se va secțiune se vor utiliza ambele tipuri de articulari la nivelul spațiul interior 
și a cojii exterioare. Secțiunea cu perspectivă se realizează la un singur punct de fugă care se află în interiorul 
spațiului.  

Tehnica de redactare:
Se va desena folosind creion grafic, liner și utilizând instrumente de precizie (teu, echere etc). Pentru evidenţierea 
zonei secţionate se va folosi hașura plină. În colțul din dreapta jos se va desena un cartuș, dreptunghi de 14cm 
lungime și 1cm înălțime unde vă veți scrie numele.

Timp de lucru:
Lansarea temei la ora 10:00.
Predarea temei la ora 11:50.

Criterii de apreciere:
- complexitatea şi coerența operaţiilor în cadrul compoziţional;
- corectitudinea articulărilor şi armonia compoziţională propusă;
- acurateţea desenului rezultat.
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