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TEMA 5 TETRAPOLIS
În primele patru  teme din acest semestru am învăţat să ne uităm la oraş. Privind de jos, de la nivelul 
străzii, am cartat spaţii şi locuri, am căutat să descoperim calităţile senzi  ve ce ne apropie de aceste 
spaţii. De sus, de la înălţimea observatorului aerian, am căutat să înţelegem cum este alcătuit ţesutul 
oraşului și care-i sunt regulile de compoziţie. Ai descoperit că spaţiul poate fi  fi gura sau fond, că ţesutul şi 
obiectele au una sau mai multe  direcţii, că există pondere, echilibru, ierarhie, simetrie dar şi asimetrie, 
că oraşul este în egală măsură  ritm dar şi melodie. 

În con  nuare, pentru restul semestrului vă propunem un joc de simulare.  Misiunea acestui joc este de 
a construi patru aşezări, câte una pentru fi ecare grupă. Oraşul vostru, ca orice oraş are şi benefi ciari, 
arhitecți ai secolului XX, ce vor fi  aleși de îndrumătorii voștri de grupa. Fiecare dintre ei va primi în acest 
oraş o casă cu un singur spaţiu interior - spaţiul personal de studiu. 
 
ORAŞUL TETRAPOLIS
Oraşul vostru va fi  modelat pe un teren dat (planşa de 10x10 pătrate de 5x5m) Fiecare din voi va 
trebui să vă aşezaţi pe acest teren având la dispoziţie patru unităţi de spaţiu, poziţionate în una din 
confi guraţiile din anexa la tema. Fiecare va primi o as  el de confi guraţie în urma unei trageri la sorţi. O 
unitate de spaţiu corespunde unui modul al planşei de joc de 5x5m. Confi guraţia va defi nii spaţiul pe 
care va trebui să îl amenajezi. 

TETRAPOLIS (REGULI GENERALE): (săptămânile 1 şi 2)
Oraşul este alcătuit din mul  ple secvenţe spaţiale, de treceri, de direcţii de mişcare (orizontale, ver  cale, 
ascendente, descendente), de puncte de vedere, de zone de respiro. Toate sunt negociate prin relaţia 
bazică de determinare ce există între spaţiul public şi cel privat. La rândul vostru, va trebui să stabiliţi un 
echilibru între cele două. Să spunem doar că fi ecare dintre voi va trebui să aibe acces liber şi neîngrădit 
la comunitate şi că acest acces se va rezolva prin trasee şi spaţii publice. Va trebui să vă generaţi aceste 
trasee, prin donarea unui modul al spaţiului vostru domeniului public. El va fi  în con  nuare al vostru, 
îl veţi amenaja ca parte integrantă a conceptului vostru spaţial însă va fi  accesibil tuturor, fi ind as  el o 
posibilă cale de transfer între vecini. Este un proces de planifi care ce depinde în mod direct de prezenţa 
voastră în cadrul atelierului şi de abilităţile voastre de dialog. Obiectele se pot dis  nge ca şi fi gura doar în 
măsura în care prima condiţie, cea de defi nire a unor limite şi contururi clare pentru spaţiile publice este 
îndeplinită. 
În acest oraş îndrumătorii tăi de atelier vor fi  avocaţii benefi ciarilor.  Ei vă vor indica direcţiile jocului. 

CUM ESTE CONFIGURAT SPAŢIUL MEU DE JOC ?
Confi guraţia de patru module pe care o veţi primi va defi ni spaţiul în care veţi opera arhitectural pen-
tru următoarele săptămâni. La începutul jocului prin tragere la sorţi vi se va atribui un client. Va trebui 
să-l studiați, să-i înţelegi nevoile, ideologia, mo  vaţiile, modul de a se raporta la sine, la lume, la spaţiu. 
Spaţiul şi interiorul pe care îl veţi genera va fi  lumea lui interioară, forma exterioară- modul în care se 
raportează la lumea din jurul lui: introver  t sau extrover  t.
Veți genera în mod obligatoriu un spaţiu acoperit de min. 25mp ce se va relaţiona  cu zona publică a 
oraşului printr-un aparat de intrare. 
Ţi se vor atribui, prin tragere la sorţi, unul din trei artefacte (un loc de stat/bancă, un copac, o fântână). 
Un al doilea artefact, va fi  ales de voi pentru clientul vostru. El va fi  o lucrare de artă reprezenta  vă 
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pentru client. Din cele două artefacte, unul va fi  oferit spaţiului public, altul va fi  păstrat în sfera privată. 
În momentul în care vă veţi defi ni relaţiile de tangenţă cu spaţiul public va trebui să nu alăturaţi prin 
repe  ţie aceste elemente. Aceste artefacte vor da caracter spaţiilor voastre. Un copac este mai mult 
decât o construcţie organică cu frunze şi trunchi, el are o poziţie, o formă şi un volum, imprima o direcţie 
spaţiului din jurul lui, este cine  c dar produce şi sunet prin mişcarea în vânt, umbreşte, are un miros, 
o croma  că specifi că ano  mpului etc. O bancă este un loc de stat, o pla  ormă de observaţie, dar şi 
de socializare in  mă. O fântână este un dinamic loc al întâlnirii, ce introduce apa ca element viu al 
comunităţii. Gândiţi-vă la toate aceste aspecte când vă confi guraţi spaţiile din jurul artefactelor. Ele nu 
sunt simple piese de mobilier, ele fi e modelează spaţiul fi e sunt născute din el.  Artefactele vor defi nii 
locurile oraşului, atât cele din sfera publică cât şi cele din zonele lui private. În acest sens vom observa că 
defi niţia poe  că şi simbolică a acestor artefacte diferă în funcţie de caracterul spaţiului în care se afl a. Ce 
este al doilea artefact? Studiaţi-vă cu atenţie personajul şi veţi ş  .

CUM ESTE CONSTRUIT SPAŢIUL MEU DE JOC ?
Spaţiile tale vor fi  modelate prin procedee de adiţie şi substracţie. De data aceasta însă vei opera cu ma-
teriale adevărate, existente pe situl tău. Vei putea construi aşadar doar cu can  tatea de material pe cere 
ţi-o vei produce singur prin extracţie din sit (cărămidă va fi  făcută din lut, pământ bătut scos din sit). În 
acest sens terenul tău va fi  modelat cu ruperi de nivel introduse prin zone sau spaţii excavate. Nu vei putea 
excava pe limite decât dacă vecinul tău a făcut-o şi el, al  el terenul lui se va surpa peste al tău.  Din nou va 
trebui să negociaţi. Topografi a, relieful oraşului vor fi  rezultatul dialogului întregii comunităţi. Orașul este 
înconjurat de apă pe laturile lui exterioare. Luciul de apă se afl ă la -1m față de cota de pornire.
Materialele pe care le vei folosi şi cu care îţi vei exprima limitele spaţiale sunt defi nite de capacităţile 
lor portante şi de rezistenţă, de modalităţile de punere în operă şi de fi nisare, pecum şi prin expresia lor 
este  că.  UTILIATS, FIRMITAS, VENUSTAS ne-ar aduce aminte Vitruviu.
Spaţiile îngropate vor benefi cia de lumină naturală, prin deschideri ver  cale, zenitale, curţi engleze etc. 
Lumina este un element cheie al temei pentru că ea va pune în valoare atât spaţiul cât şi materialul folos-
it. Spaţiile excavate nu vor ieşi din limitele impuse de cele patru unităţi de joc în plan orizontal şi nu vor 
depăşii 5m în plan ver  cal. Spaţiile şi volumele generate prin adiţie deasupra terenului nu vor depăşi 10 
m în înălţime față de cota de pornire a orașului.

CUM TRĂIESC ÎN TETRAPOLIS? (ru  na săptămânală)
Tetrapolis va fi  pentru restul semestrului oraşul virtual pe care îl vei concepe alături de  vecinii tăi. Ca 
şi spaţiu comunitar, construcţie fi zică dar şi intelectuală, succesul şi complexitatea lui vor depinde de 
modul în care el va fi  în permanenţă modelat, prezentat şi argumentat. În acest sens, fi ecare din voi va 
produce o serie de machete de studiu 1:100 şi 1:50, o machetă fi nală 1:20 (specifi caţiile de asamblare le 
primiţi la momentul predării), şi un caiet de studiu. Planşele de prezentare ale proiectului vor fi  real-
izate în cadrul atelierului de reprezentări, pe baza soluţiilor fi nalizate în cadrul atelierului de proiectare. 
Atenţie, caietul de studiu devine esenţial, pentru că va fi  o oglindă a efortului tău.  În el vei transcrie prin 
desen sau text toate ideile, conceptele, impresiile, comentariile ce îţi vor călăuzi procesul crea  v. El va 
acoperi toate criteriile şi cerinţele temei legate de studiul modalităţilor de percepţie, studiul traseului, al 
accesului, al mişcării corpurilor în spaţiu, studii de ar  culare spaţială, relaţia lumină material, calităţile 
este  ce ale structurii, scara, proporţie şi modulare, principii compoziţionale şi nu în ul  mul rând  exem-
ple bibliografi ce, texte cri  ce şi teore  ce, etc.  
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REGULILE CAIETULUI DE STUDIU 
1. Caietul de studiu este format A3 (coperţile sunt cartonate şi indică numele posesorului). Hâr  a din 
interior este la alegere din punct de vedere calita  v;
2. Scopul caietului de studiu este de a căuta întrebări, răspunsuri, variante şi mul  ple posibilităţi de 
rezolvare a exerciţiului; el va cuprinde schiţe, desene, no  ţe legate de problemele ridicate de acest 
exerciţiu:
• studiu bibliografi c cu exemple de proiecte şi detalii specifi ce clientului
• studii pe relaţia spaţiu interior/ forma exterioară
• studii de volumetrie, poziţionare, amplasare şi gabaritare a spaţiilor (min. trei variante) reprezentare 
prin scheme  p pozi  v /nega  v
• studii pe relaţia spaţiu loc/ artefact
• studii de materiale (cărămidă, pământ), modalităţi de punere în operă a materialelor, caracteris  ci 
percep  ve şi este  ce ale materialelor, exemple de folosire a acestora; 
• studii de traseu, aparat de acces, circulaţii, diferenţiere public privat; 
• studii de lumină şi atmosfera 

3. Corectura se va face doar pe caietul de studiu prezentat integral!
4. La fi nalul unei corecturi se va aplica un autocolant special (rubrica de corectura din fi sa clasică) pe 
ul  ma fi lă desenată a caietului. Fiecare planşă prezentată până în acel moment în caietul de studiu va fi  
semnată de îndrumător. La fi nal se vor număra corecturile. Pentru a promova acest exerciţiu aveţi nevoie 
de 10 corecturi din 13 posibile.
5. Este obligatoriu să aveţi o corectură pe săptămână. Corectura se acordă doar dacă materialul din 
caietul de studiu este lizibil, relevant şi avansează soluţia din punct de vedere al studiului.
6. Tehnicile de reprezentare sunt la alegere. Zonele deja corectate ale caietului nu mai pot fi  refăcute. 
Ideile pot fi  însă preluate şi îmbunătăţite.
7. Studiul bibliografi c va fi  realizat prin schiţe/ desene după exemplul propus şi explicitare prin text. Nu 
se acceptă colajul de materiale externe. Exemplele prezentate vor fi  relevante pentru soluţia aleasă. 
PLANȘA DE PREZENTARE
Planșa fi nală va conține piesele necesare explicitării soluției:
plan de situație, planurile tuturor nivelurilor, doua secțiuni caracteris  ce, toate fațadele relevante, per-
spec  ve de exterior și interior, alte piese suport. Tehnica de reprezentare este în creion grafi c cu hasura 
pentru materialitate, lumină și umbră. Piesele vor fi  reprezentate corect din punct de vedere tehnic.

REGULILE MACHETELOR DE STUDIU 
1. Rolul machetelor de studiu este acela de a căuta cât mai multe posibilităţi de rezolvare a problemelor 
exerciţiului, prin studiul tridimensional al spaţiilor cerute; de aceea este necesar să aveţi asupra voastră 
carton  p mucava (alb/gri), instrumente de tăiat şi lipit la atelier pentru realizarea şi modifi carea facilă la 
faţa locului a machetelor în cadrul şedinţei de atelier; 
2. În cadrul atelierului se vor discuta machetele în corectura colec  vă şi individuală, şi pe baza 
observaţiilor realizate în cadrul atelierului şi a no  ţelor din caietul de studiu se vor alege variantele volu-
metrice şi de amplasare cele mai potrivite, care vor trebui argumentate pentru a fi  susţinute; 
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CALENDARUL EXERCIŢIULUI
Acest exerciţiu se va desfăşura pe parcursul a 9 săptămâni, şi va avea o pondere de 70% din nota pe 
semestru.

S1. CLIENT
L- 21.10 LANSARE TEMA -  ARHIOPOLIS se taie formele din carton şi se amplasează pe harta grupei
J- 24.10  poster CLIENT, descriere a personajului, analiză biografi ca în minim 400 de cuvinte. Propunerea 
unor teme de studiu  specifi ce clientului. DEFINITIVARE POZIŢII - Compoziţie urbană
S2. CLIENT
L- 28.10 alegerea unui proiect reprezenta  v al clientului. Propunerea unor teme de studiu  specifi ce 
clientului. DEFINITIVARE POZIŢII - Compoziţie urbană
J- 31.10  poster fi nal ARHITECTURA CLIENT, descrierea unui proiect reprezenta  v al clientului, analiză 
în minim 400 de cuvinte. Propunerea unor teme de studiu  specifi ce clientului. DEFINITIVARE POZIŢII - 
Compoziţie urbană
S3. FORMA SPAŢIU
l- 4.11 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:100– (min. trei variante)
volumetrie, poziţionări, relaţii faţă de vecini, spaţiu ocupat, spaţiu liber, rela  a țesut obiect,  ...
J - 7.11  CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:100– (varianta de lucru)
volumetrie, poziţionări, relaţii faţă de vecini, spaţiu ocupat, spaţiu liber, rela  a țesut obiect,  ...
S4. ARTEFACTE 
L- 11.11  CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:100
repere spațiale, trasee urbane, locuri in oraș.
J - 14.11  PREDARE INTERMEDIARĂ – BANDA DESENATĂ pe A3. De la oraş la spaţiu
S5. PREDARE ETAPA 1  
L- 18.11  CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:100
- studii pe relaţia spaţiu loc, studii de traseu, aparat de acces, circulaţii, diferenţiere public-privat; 
J - 21.11 PREDARE CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:100 CU POZIŢIONAREA MACHETEI 
FIECĂRUI STUDENT PE HARTA GRUPEI 
S6. FORMA- MATERIE
L- 25.11  CAIET DE STUDIU - studii de materiale (cărămidă, piatră), modalităţi de punere în operă a mate-
rialelor, caracteris  ci percep  ve şi este  ce ale materialelor, exemple de folosire a acestora;
J – 28.11 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU 1:20
S7. DETALII  
L- 02.12 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU detaliu de travee 1:20
J -05.12 CAIET DE STUDIU + MACHETE DE STUDIU detaliu de travee 1:20
S8. PREDARE FINALĂ macheta oras  
L- 09.12 Workshop oraș
J -12.12  Workshop oraș
S9. PREDARE FINALĂ planșe oraș, 
L- 16.12 corectura planse
J -19.12 PREDARE CAIET DE STUDIU + Planse + MACHETE DE DETALIU 1:20


