
Metamorfoze

În a treia carte a Metamorfozelor poetul roman Ovidiu ne spune povestea iubirii neîmplinite dintre nimfa favorită a 
zeiţei Venus, Eco, cea guralivă, şi tânărul Narcis. Pentru a se răzbuna pe minciunile ei, Iunona, soţia lui Jupiter, a bleste-
mat-o pe Eco să îşi înghită cuvintele astfel încât să nu mai poată grăi decât repetând vorbele altora.  Lipsită de propria 
voce, Eco cutreiera disperată lumea în căutarea unui companion. Într-o pădure, ea îl întrezăreşte pe tânărul vânător 
Narcis. Îndrăgostindu-se de el, ea încerca să-l cucerească fără izbândă însă. Incapabilă să îşi exprime iubirea, repetând 
până la iritare cuvintele tânărului, Eco sfârşeşte ridiculizată şi respinsă. Înţelegându-şi soarta, Eco cere clementa zeiţei 
Venus, care o face să dispară de pe faţa pământului, lăsând în urma ei doar vocea-i pentru a fi  auzită de toţi. Soarta lui 
Narcis era însă, la rândul ei, pecetluită, pentru că, fără să ştie, Venus îl blestemase să aibe parte în dragoste de aceeaşi 
indiferenţă. La scurt timp, obosit după o nouă vânătoare, bucuros că a scăpat de Eco, Narcis se odihneşte pe marginea 
unei ape. O sete nepotolită creştea însă în interiorul lui. Aplecându-se deasupra apei, Narcis îşi zăreşte propria imagine. 
Transfi gurat de propria-i frumuseţe, Narcis se îndrăgosteşte. Astfel imobilizat, incapabil de acţiune, el uita de lumea din 
jurul lui. Vorbindu-şi singur, fără a primi vreun răspuns, Narcis se ofi leşte asemenea fl orii ce-i poartă numele. 
Fideli sau înşelători, darnici sau răzbunători, eroici sau cuprinşi de laşitate, trişti sau fericiţi, mai tot timpul pasionali, 
titanii, zeii, nimfele şi eroii panteonului greco- roman par a fi  mai întotdeauna într-o tragică căutare a iubirii. Apolo şi 
Dafne, Orfeu şi Euridice, Hades şi Persefona, Ceyx şi Acyone. Relaţiile lor tensionate, imposibile, contradictorii sunt, la o 
scară cosmică, poveştile noastre, arhetipurile iubirii. Ne putem imagina o scenografi e aparte, atemporala,  în care toate 
aceste poveşti îşi urmează destinul? Este ceea ce vom încerca împreună să descoperim de-a lungul acestui semestru.

Pe situl prezentat în anexă, se cere realizarea unei lumi scenografi ce dedicate unuia din urmatoarele cupluri 
aparținând panteonului mitologic greco-roman : Apolo si Dafne, Orfeu si Euridice, Hades si Persefona, Cupidon 
si Psyche, Adonis si Afrodita, Tezeu si Ariadna, Epimeteu si Pandora, Pygmalion si Galateea, Narcis si Eco, Odiseu 
si Penelopa, Apollo si Casandra, Agamemnon si Clitemnestra, Iason si Medeea, Ares si Afrodita, Ceyx si Alcyone, 
Odiseu si Calypso, Nyx si Erebus, Filemon si Baucis, Hero si Leander, Apolo si Hyacint, Paris si Elena, Pan si Syrinx, 
Hylas si nifele din Pegae, Castor si Pollux, Midas si Medusa.
Cele două personaje ale cuplului vor trăi despărtite de o apă, fi ecare pe câte un mal al sitului. Ele se vor privi reci 
proc, însă nu vor fi  în contact fi zic direct. Pentru fi ecare personaj se va realiza o lume scenografi că reprezentativă, 
compusă din spații înlănțuite narativ. Lumea spațială a personajului va avea ca punct culminant un loc ce va 
esențializa narativul pus în scenă.
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Tema:



SPAŢIUL: 
Pe lângă SPAŢIUL STRUCTURĂ explorat în primul semestru vom mai studia, în acest semestru, alte două posibile 
rezolvări: SPAŢIUL de tip RAUMPLAN si SPAŢIUL de tip PLAN LIBER. Fiecare din cele doua lumi va urmări un mod 
de organizare spațial -formală, ce se va supune fi e tramei de tip plan liber fi e spațiilor intercalate de tip raumplan. 
Forma și spațiul vor fi  modelate prin procedee de substracție și aditie. 

ORGANIZĂRI ale SPAŢIULUI: 
Am văzut că spaţiile pot fi  organizate în mai multe moduri. Ele pot fi  adiacente, de tip spaţiu în spaţiu, 
întrepătrunse, unite printr-un al treilea spaţiu.  Ordinea sau ambiguitatea spațială exprimă trăsaturile personajelor 
voastre.

ORGANIZĂRI COMPOZIŢIONALE: 
Am observat că, din punct de vedere al organizărilor formale, putem genera compoziţii centralizate, liniare, radiale, 
aglomerate sau dispuse în trama. Alegerea unui mod de organizare coerent faţă de forma sitului reprezintă una 
din temele esenţiale ale acestui exerciţiu. Organizarea sitului vă va clarifi ca traseele de la exterior spre locul fi ecărui 
personaj.

MIŞCARE: Tema mişcării este esenţială. Am văzut deja la cursul de teorie că există mai multe moduri de a ne apro-
pia de o casă, că avem un parcurs, dar şi un moment al trecerii spre lumea interiorului. Fiecare scenografi e va avea 
de negociat cu aceste praguri de trecere între lumi, de la accesul din zona râului până la spațiul dominant, princi-
pal, în care veți defi ni un loc al personajului vostru.  Cum circulăm, cât de repede ne mişcăm, pe unde şi ce vedem, 
toate acest teme sunt sub controlul deplin al arhitectului scenograf/ regizor. 

LIMITE: 
Am văzut şi urmează să studiem mai departe modul în care operăm cu limitele: fi e că vorbim de suprafeţe verticale, 
orizontale de călcare sau orizontale de-de asupra capului. Limitele vor vorbi prin calităţile lor despre natura relaţiei 
dintre exterior şi interior. Ele vor negocia relațiile dintre lumi. Limitele vor pune în scenă materia şi spaţiul conţinut. 
Limitele vor materializa tensiunea cuplului, ceea ce se vede si ceea ce nu se vede.

STRUCTURA/ MATERIAL
Materialitatea proiectului va fi  strâns legată de sistemul structural ales. Am văzut deja că spaţiul poate fi  exprimat 
prin structura sau prin închideri. Nu neglijaţi aceasta relaţie. Nu în ultimul rând, materialul are şi o funcţie plastică. 
Materialele alese surprind corporalitatea spaţiului vostru, însă în mod poetic ele vor vorbi şi despre personaje. Ele 
pot fi  grele sau uşoare, solide sau fragile, opace sau transparente, rugoase sau fi nisate, bogate sau sărace.  Se vor 
putea folosi doar două materiale, din care unul va fi  dominant ca prezenţa plastică. 

LOCUL:
Locul este punctul culminant al construcției scenografi ce imaginate. El are o pozitie în spațiu, formă, dimensiune, 
coloratură și transparență date de tipul limitelor sale, are calități senzoriale și, nu în ultimul rând, o nevoie narativă. 
El exista în acea formă pentru că exprimă, într-un mod poetic, ideatic, cheia personajului vostru.  

În sprijinul exerciţiului va trebui să urmăriţi cursul de Teorie a Arhitecturii, dar şi temele de compoziţie cu doi centri, 
două direcţii şi trame spaţiale, pe care le veţi face la Studiul Formei. În fi nalul semestrului vom discuta despre estetica 
reprezentării şi ne vom concentra atenţia timp de două săptămâni, atât în cadrul cursului de TA, cât şi în atelier, pe 
importanţa calităţii expresive a desenului arhitectural. 
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Obiective:
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Predare:

Calendar:
S1 STUDIU PE CUPLU –  Prezentarea orală a mitului și identifi carea unor posibile teme spațiale. Fiecare student va lista 
pe un A4 o reprezentare artistica a mitului studiat. 
S2 STUDIU PE  TRAME– Caiet de studiu. Fiecare student va transcrie in desen tehnic alb/negru o compozitie tip plan liber 
(planuri si secțiuni),
S3 STUDIU pe SPATII RAUMPLAN – caiet de studiu.  Fiecare student va transcrie in desen tehnic alb/negru o compoziție 
tip raumplan (planuri si secțiuni)
S4 STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu şi doua machete de studiu scara 1:100. Se vor evidenţia organizările 
spaţial/formale în relaţie cu situl şi tipurile de spaţii propuse, se studiază exteriorul şi relaţia cu cu limitele spațiului - 
transparența, relaţii vizuale controlate. (etapă notată)

S5 STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu, machetă de studiu 
Se lucrează pe desene
S6 STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu, machetă de studiu
Se lucrează pe planșe, estetica reprezentării, desen tehnic, desen de randare, paginație și stilistică. 
S7  STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu, machetă fi nală PREDARE PLANȘE
S8. STUDIU SOLUŢIE ARHITECTURĂ – caiet de studiu, machetă fi nală PREDARE MACHETĂ
S9  PROIECT SCURT
S10. LANSARE TEMA 2
Vacanța 
S11 TEMA 2
S12 TEMA 2
S13 TEMA 2
S14 PROIECT SCURT

Se va preda un caiet de studiu A3 format landscape. Fiecare temă săptămânală de studiu va fi  surprinsă prin desene şi 
diagrame pe cel puţin două coli A3. Caietul de studiu va avea un concept grafi c unitar.
MACHETA FINALĂ 1:25 incluzând  tot situl.
DOUĂ PLANȘE: format A1 (câte o planșă pentru fi ecare mal) conținând: planurile tuturor nivelurilor, secțiuni, fațade, 
perspective.

Calitatea operațiilor spațiale de tip raumplan și plan liber, modul de organizarea a spațiilor și organizarea 
compozițională generală a întregului sit;
Rezolvarea traseelor și a temei mișcării;
Coerenţa structurală a elementelor constructive vs. expresia plastică a structurii, materialitatea;
alitatea plastică și poetică a locului propus;

Prezentarea soluţiei, acurateţea și sugestivitatea machetei;
Discursul de prezentare şi referinţele folosite.

Exerciţiul are o pondere de 70% din nota fi nală pe semestru. 
Predarea fară penalizări este condiţionată de efectuarea a minim şapte corecturi din cele zece posibile. Studenţii 
restanţieri neînmatriculaţi in anul 1 vor efectua un minim de trei corecturi pe soluția predată. Ne-predarea sau 
starea foarte proastă a materialului (ex. execuție proastă a caietului) va fi  sancționată prin depunctare cu 1 punct 
de la nota fi nală.  
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