
În urma analizelor urbane la scară mică, la nivel de artefacte şi obiecte în cadrul spaţiului public, din a doua temă şi la 
scară medie a principiilor compoziţionale gestaltiste din cadrul celei de-a treia teme, vom trece la studierea oraşului la 
scară mare, cea a unui cartier, pentru a determina imaginea acestuia.

Imaginea oraşului este rezultatul procesului bidirecțional derulat între observator și ambient. Ambientul sugerează direcții 
și relații, iar observatorul, conform propriilor scopuri și nivelului de adaptare, selectează, organizează și dă sens celor 
văzute. Chiar dacă noi toți percepem diferit mediul înconjurător se crează totuşi o imaginine mentală comună pentru 
marea majoritate a locuitorilor. 

Imaginea orașului din punct de vedere al formei fizice poate fi descompusă în cinci elemente: cartiere/ zone, limite, trasee/
fluxuri, noduri și repere.
•	 Cartierele/ zonele sunt secțiuni ale orașului de dimensiuni mari și medii, în interiorul cărora observatorul poate 

pătrunde și care sunt recunoscute ca având un caracter comun, o identitate bine definită. 
•	 Limitele sunt elementele liniare care delimitează două cartiere/zone: maluri, linii de cale ferată, străzi principale, 

ziduri etc.
•	 Traseele/ fluxurile sunt canalele prin care circulă în mod obișnuit observatorul: străzi, alei etc.
•	 Nodurile sunt puncte strategice unde se întâlnesc minim două trasee, devenind poli intensivi din care și către care 

acesta călătorește. Nodurile sunt spaţii publice în care observatorul poate intra: piaţete, scuaruri, intersecţii etc.
•	 Reperele reprezintă elemente de referință exterioară, observatorul neputând să intre în ele spre deosebire de noduri ( 

o clădire, un monument, un munte, un copac, un magazin etc.)

În următoarea săptămână, lucrând în grupe de câte doi studenţi, veţi analiza imaginea unui cartier din municipiul 
Timişoara. Pentru a realiza această analiză vă veţi plimba prin cartier marcând elementele acestuia pe o hartă şi veţi 
face schiţe de atmosfera. Elementele unui cartier pot fi majore, medii sau minore în funcţie de importanţa lor şi aria de 
influenţă.  

În cadrul acestei analize va fi importantă atât imaginea propriu-zisă a spaţiului, cât şi vitalitatea acestora. Astfel, o piaţetă 
de mari dimensiuni dar nefrecventată de oameni poate fi un nod de intensitate medie faţă de o piaţetă mai mică ca şi 
dimensiune dar plină de activităţi şi de oameni, ce o clasifică drept  un nod major. Din cauza aceasta, va fi important și 
punctul din care privim și perioada zilei în care analizăm cartierul, dimineaţa, seara, noapte etc. În marea majoritate a 
cazurilor elementele unui cartier sunt strâns relaționate între ele, suprapuse și întrepătrunse. Astfel scopul acestei teme 
este de a stabili dacă elementele cartierelor determină o configurație coerentă pentru a genera o formă satisfăcătoare şi 
o imagine lizibilă.
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TEMA 4



Criteriile de notare pentru acest exercițiu sunt :
 - identificarea elementelor oraşului la nivelul cartierului studiat 
- corectitudinea modului de prezentare grafică
- expresivitatea schiţelor de atmosferă 

Se vor preda:
pe coli A3, din calc, suprapuse pe harta cartierului studiat, elementele identificate, pe hărţi separate. Se va respecta legenda 
pe care o găsiţi pe planşa exemplu, şi vor fi marcate şi denumite toate elementele găsite în cadrul arealului studiat.
cinci schiţe de atmosfera pentru elementele identificate ale cartierului (o schiţă pentru limite, una pentru zone etc. )

Calendar:
 11.10 - lansarea temei
 14.10 - corectură 
17.10 - predare și prezentare la panou
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Predare:

Criterii de 
evaluare:


