
TEMĂ RECAPITULATIVĂ

Pentru tema recapitulativă de seminar vă propunem să vă imaginaţi nivelul unui joc video de tip platformă. (Super 
Mario Brothers, Prince of Persia etc.). Spaţiul jocului este alcătuit din minim 5 nivele suprapuse cuprinse în structura 
unui turn de calcar, a cărui proporţii şi forma exterioară aveţi libertatea de o modela compoziţional oricum folosind 
procedee substractive.   

Tema nivelului şi implicit a spaţiilor interioare este lumina. Va trebui să vă gândiţi la modul în care personajul vostru 
este ghidat prin lumina de la un nivel la altul până la spaţiul final aflat la ultimul nivel. Până la acest ultim spaţiu, 
golurile de lumină nu oferă însă şi transparenta directă spre exterior, ceea ce înseamnă că personajului vostru îi va fi 
ascunsă acesta lume.

Spaţiile desenate în secţiune vor avea calităţi formale şi spaţiale diferite şi vor fi relaţionate între ele prin adiacenţă, 
întrepătrundere sau articulari cu un spaţiu de legătură. Relaţiile pe verticală se pot face doar prin scări cu rampe 
înclinate sau prin scări elicoidale. 

Soluţia se va desena în secţiune în tehnica alb negru, pe format pozitiv negativ.

În colțul din dreapta jos se va desena un cartus de 14 cm x 1 cm cu informații despre student: nume, prenume, grupa, 
an de studiu.

Timp de lucru:
Lansarea temei la ora 11:00.
Predarea temei la ora 14:30.

Criterii de apreciere:
Calitatea compoziţională şi complexitatea secţiunii generate
Capacitatea de a opera cu organizări spaţiale comprehensibile în secţiune 
Calitatea plastică a spaţiilor imaginate
Rezolvările scărilor
Tema lumii şi modul în care ea este folosită pentru a pune în valoare spaţiul
Calitatea grafică a reprezentării
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