
Din spatele fiecărei camere deschise întrevedem o altă CAMERĂ, a noastră ca într-o oglindă, dar si a celorlalţi. 
100 de camere. Putem construi o lume şi un oraş din toate aceste locuri neştiute?  O comunitate a celor “închişi” în 
spatele unor ferestre digitale. Ne putem imagina acest proiect virtual ca o întâlnire a unor spaţii aflate la zeci sau chiar 
sute de kilometri distanţă? Camere mari sau mici, joase sau înalte, întunecoase sau luminate, pline de lucruri, suveniruri 
şi memorii sau goale şi austere, camere ce pulsează ritmic, sonor, semnificant, fiecare conform locurilor pe care cineva 
le-a creat într-însele. Camere ce cresc, se transformă şi multiplică imaginativ într-un palat fictiv al minţii izolate între 
patru pereți. 
Pentru prima parte a exerciţiului nostru de semestru ne vom uita la camera noastră aşa cum nu am făcut-o până 
acum, deopotrivă analitic dar şi poetic. Îi vom înţelege dimensiunile, proporţiile şi ergonomia. Măsurând și comparând 
toate aceste dimensiuni vom înţelege relaţiile ce există în fiecare spaţiu, între zonele de mişcare şi locurile investite cu 
funcţie. Dar funcţia nu presupune doar o înţelegere pragmatică a spaţiului. Funcţia unui loc poate fi simbolică, profund 
subiectivă, născută dintr-o percepţie cât se poate de personală a acestui spaţiu. Care este locul meu favorit din camera 
mea. De ce? Cum îl folosesc? Este el un loc secret? Cum îl împărtășesc? 
Nu în ultimul rând, mă voi întreba dacă camera mă reprezintă cu adevărat şi în ce fel o face. Dar dacă camera ar deveni 
un avatar al personalităţii mele? Dacă într-o lume și într-un plan virtual, ea, camera,  ar putea primi orice materialitate şi 
o înfăţişare nouă, cum ar arăta?

Pentru prima săptămână a exerciţiului nostru de semestru, veţi realiza un releveu al propriei camere. 

Se va realiza următoarea suită de piese tehnice desenate de mână cu creion grafic la teu şi echer:

Plan al spaţiului scara 1:50
Toate desfăşuratele pereţilor în format de secţiune cu vedere. 

O secţiune perspectivă spre cel mai important perete din spaţiu făcută prin eliminarea peretelui opus, 
arătând în același timp în totalitate pereţii laterali. Se va desena mobila din spaţiu şi toate elementele ce îl 
personalizează.
Aceeaşi secţiune perspectivă a spaţiului, la aceeaşi dimensiune cu prima, înfăţişând de această dată camera 
AVATAR. Tehnică mixtă, desen tehnic +colaj. Se vor cola în spaţiu texturi, imagini şi obiecte care să descrie per-
sonalitatea proiectiva, avatarul stăpânului camerei. 

Toate desenele vor respecta convenţiile desenului tehnic ce vor fi prezentate în şedinţa de lansare a temei: grosimi 
de linii, sisteme de notare, sisteme de cotare, hașuri convenţionale.
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Predare:

Criterii de 
evaluare:

Criteriile de notare pentru acest exercițiu sunt :
- corectitudinea  modului de prezentare grafică,
- modul în care au fost relevate si evidențiate toate dimensiunile importante ale spațiului,
- corectitudinea cotării,
- compoziția planșei AVATAR,
- calitatea discursului din momentul susținerii

Predarea și prezentarea exercițiului se va face pe planse A3 (paginate orizontal). Toate piesele vor fi centrate 
pe mijlocul foii. Piesele desenate vor fi scanate și încărcate pe Campus Virtual în secțiunea aferetă TEMEI 1.
Fișierele vor fi denumite după cum urmează. T1P(nr.planșei)Nume Prenume
Nerespectarea cerințelor duce la depunctarea automată cu până la -2 puncte din nota finală.

02.11 - lansarea temei
03.11 - corectură  
05.11 - atelier 1 corectură releveu 
05.11 - atelier 2 corectură și discuții pe secțiunile perspective
09.11 - Predare și susținere în cadrul grupei. 


