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ATELIERUL   DE   PROIECTARE 
Anul I+ II,   semestrul II,    tema 1 
S2_T1 
 
 
SCOP 

Tema vă propune perceperea lumii construite ALTFEL.  
Văzul nu este decât unul dintre simţurile cu care suntem înzestraţi. Este simţul cel mai comod şi mai 
folosit  în actul de a percepe lumea şi, în mediul urban şi virtual al ultimelor decenii, cel mai solicitat. 
Văzul este totodată simţul cel mai puţin conştientizat. În loc să fie un act de răspuns la o nevoie de 
cunoaştere, văzul este adesea o reacţie la stimuli exteriori. Pentru arhitect văzul neatent sau grăbit este 
un pericol: naşte clişee, iar clişeele inhibă imaginaţia şi dau naştere formelor fără fond.  
Exerciţiul urmăreşte ca această percepere altfel a lumii să vă ajute să imbogăţiţi de fapt actul vederii. 
 

CUM? 
Cum imbogăţim actul vederii? 
Vă invităm să percepeţi un spaţiu real prin toate mijloacele pe care corpul le pune la dispoziţie: 

anul I  - studenţii vor explora spaţiul legaţi la ochi, dar vor putea utiliza orice alt simţ (auz, miros, 
simţul tactil, simţul echilibrului, simţul termic, etc.) 
anul II  - studenţii vor explora spaţiul doar cu ajutorul văzului. Nu vor utiliza instrumente de măsurat. 
Vor culege informaţiile văzând cu atenţie şi într-un mod structurat! 
Îndrumătorii – au rol de martori tacuţi şi obiectivi; sunt prezenţi, dar nu intervin. 
 

CE percepem? 
anul I   
- Auzul (ecou, înălţimea şi forma spaţiului, distanţe, finisaje, prezenţa sau absenţa vitrajelor, etc.) 
- Mirosul (materiale, umiditate, vegetaţie, spaţiu neventilat, prezenţa sau absenţa tâmplăriei 

exterioare, mirosuri specifice care pot da informaţii despre funcţiune, etc.) 
- Simţul tactil (texturi, materiale, dimensiuni în raport cu propriul corp , ergonomie, etc.) 
- Simţul echilibrului (rampe, scări, trepte prea înalte, balustrade prea scunde, etc.) 
- Simţul termic (razele directe ale soarelui, prezenţa vitrajelor, pereţi exteriori netermoizolaţi care 

trag, suprafeţe calde sau reci, materiale etc.) 
anul II   

Forme 
- elementele fizice care definesc spaţiul (planul de călcare, limitele verticale, suprafaţa de 

acoperire, dacă există) - caracteristici 
- elemente particulare ce populeaza spaţiul (obiecte, vegetaţie) - caracteristici 
- dimensiuni 
- relaţii vizuale 
- relaţii tectonice (logica structurală) 
- raport plin şi gol 
- scara umană 
- percepţie simultană (planuri de vedere) 
- percepţie succesivă (implică mişcarea şi existenţa unui traseu) 
- spaţii sau perspective surpriză, alveole, intimităţi 
- relaţia cu restul lumii (transparenţe, goluri) 

Conţinut  
- rost, funcţiune, urma omului 

Cromatica 
- culori şi nuante 
- proporţii şi intensitate 
- luminozitate 
- raport umbre  

Texturi (dens, poros, lucios, mat, rugos, moale, elastic, plastic, dur, transparent, opac, etc.) 
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CE facem cu ce percepem? 
În timpul vizitei fiecare işi face propriile hărţi mentale. 
În cadrul atelierului cei 4 studenţi pun la comun informaţiile, negociază acurateţea lor şi, impreună, 
recompun spaţiul, după reguli şi sensibilităţi specifice echipei. 
Spaţiul recompus va fi redat, în funcţie de caz, prin: 

- desen, colaj, text (exprimare bidimensională);  
- machetă; 
- instalaţie; 
- sunet, etc. 

 
CRITERII  de evaluare: 

Vor fi apreciate:  
- capacitatea de a surprinde esenţialul; 
- capacitatea de a percepe simultan liniile mari şi detaliul; 
- calitatea informaţiilor; 
- logica de recompunere spaţială, care nu trebuie să vizeze reconstruirea exactă a spaţiului, ci 

sugerarea specificului spaţiului. 
Nu ne interesează: 
- reconstruirea exactă a spaţiului şi perfecţiunea desenului; 
- cantitatea informaţiilor. 
 

CINE? 
- Echipe de 4 studenţi: 2+ 2 
- Echipe de 2 indrumători: 1+1 

 
UNDE? 

Fiecare grupă de îndrumători alege 3 spaţii reale din oraş, potrivite pentru acest tip de explorare, 
interioare sau exterioare şi uşor accesibile. Echipele vor alege din cele 3 spaţii prin tragere la sorţi.  
 

CE NE TREBUIE? 
Maşti negre, căiuli, fulare de legat la ochi... şi multă voie bună! 

 
CÂT TIMP? 

5 ateliere:  
- 1 (17 feb.- marţi): lansăm tema, o explicăm, ne organizăm (alegem echipele şi spaţiile) 
- 2 (20 feb.- vineri): explorăm în oraş 
- 3, 4 (23, 27 feb.- luni, vineri): lucru în atelier 
- 5 (2. mar.- luni): susţinere 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colectivul profesoral al anului I: 
Cristian Blidariu, Mirel Drăgan, Vladimir Obradovici, Marius Găman, Andreea Simici, Oana Grecea, Ioana Hariga, Irina Mohora 

 
Colectivul profesoral al anului II: 
Ana Branea,   Rodica Dina,   Dana Negrișanu,  Codruţa Negrulescu,  Răzvan Opriţa,   Alma Preda,   Oana Rupacici,    Claudiu Toma 
 
http://arhitectura1tm.wordpress.com                       arhitectura1tm@gmail.com 
http://arhitectura2tm.wordpress.com                       arhitectura2tm@gmail.com 


