
În primul exerciţiu din acest an v-am provocat să descoperiți/redescoperiți orașul Timișoara explorându-l, căutându-i 
calităţile spaţiale, ambianțele, atmosfera. Am văzut cum caracterul unui spațiu poate de  nit ca suma unor calităţi 
perceptive dar şi  a unor moduri de utilizare. Spaţiul este o construcţie  zică dar şi mentală ce se se raportează  la om, şi 
la nevoile lui speci  ce. 
Mare- mic, static- dinamic, natural - arti  cial, strâmt - larg, orizontal - vertical, drept - înclinat, texturat - lis, ușor - greu, 
proporţional disproporţional, liniştit-zgomotos, parfumat - urât mirositor etc. Toate aceste trăsături perceptive sunt lec-
turate prin  ltrul corporal, prin simţuri.  Dimensiunea compoziţională, ierahiile si ordonanța spațiului se decodi  că însă 
prin apel la experiența vizuală. Dacă primele calități presupun o lectură senzorială, de la nivelul străzii,  cele din urmă 
pot   surprinse si  printr-o citire raţională, de sus în jos.   Dar lucrurile nu pot   despărțite radical. Ființa umană are nevoie 
de ambele moduri de percepţie.   Căutarea propriu-zisă a acestor caracteristici presupune identi  carea unor pattern- uri, 
texturi şi  reguli ce structurează forma și spaţiul.   

Pentru următoarea săptămână ne vom continua exerciţiul de analiza urbană, utilizând privirea panoptică, aeriană. 
În acest sens vă veţi uita  ecare dintre voi la oraşul/ cartierul din care proveniţi utilizând hărţile Google. Folosind 
aceeaşi înălţime de privire, veţi observa scara oraşului, textura lui, densitatea şi granulaţia, accidentele ce-i 
alterează regulile, compoziţia urbană. Veţi căuta să identi  caţi ţesuturi urbane ordonate/ dezordonate, structurate 
cartezian sau organic/ dense sau rare  ate, de tip  gură sau fond.  Exerciţiul se va concretiza printr-o prezentare 
comparativă ce va pune accent pe şase principii compoziţionale gestaltiste  la alegerea voastră.  
Predarea și prezentarea exercițiului se va face pe formatul anexat temei. Pe  ecare planșă vor   exempli  cate două  
principii, utilizând doua vignete de tip pozitiv negativ, înfăţişând ţesutul studiat comparativ. (rezultă un total de 
patru vignete per planşa A3), un scurt text argumentativ şi o imagine desenată de la nivelul străzii. Vignietele unui 
caz analizat vor   reprezentate după cum urmează: 1. clădiri pozitive (negre) pe fundalul spațiului străzii (alb), 2. 
spațiul străzii ca pozitiv (negru) și cladirile ca fond negativ (alb). Se vor evidenția astfel diferențele dintre țesuturi și 
obiecte.

- identi  carea justă a caracterelor/ principiilor ce de  nesc ţesuturile alese/ argumentarea lor corectă
- complexitatea exemplelor alese 
- expresivitatea desenelor de la nivelul strazii

11.10 - lansarea temei
14.10 - corectură pe decupaje de hărți (alb-negru) infățișând principiile alese (minim șase)
18.10 - corectură pe vigniete pozitiv negativ + imagini la nivelul strazii
21.10 - predare și sustinere (in zona de predare de pe CV)
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