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Compoziția și culoarea în spațiul interior
M.05.A.042
De specialitate, obțională
Anul III, semestrul V
Română, rusă
4
60/120
Examen
Balan Petru, conf. univ., MA.

Conţinutul cursului:
Percepția spațiului arhitectural construit și natural prin prezența luminii naturale și artificiale.
Rolul culorii în ambientul construit. Relația între culoare și funcția arhitecturală. Importanța relației
directe și reciproce a bunomului culoare-lumină.
Ecodificarea culorii și înțelegerea rolul acesteia. Analiza factorilor fundamentali: luminozitatea-tonul;
cromatica – tenta; saturația; contrastul cromatic; cromatica tonalităților calde și reci (culori vaporoase
(ușoare) și grele – culoarea ce sugerează apropierea și respectiv departarea, culoarea veselă-tristă, culoarea
violentă și calmă (incitantă – liniștitoare).
Armonia cromatică sau relația armonică. Determinarea relațiilor dintre suprafețele cromatice cu
decodificare psiho-cromatică și definită de dihotomia – asonant/disonant. Caracterul asonant cromatic: ton
pe ton, adiacenta, policromie, culori complementare. Caracterul disonant cromatic, ce conduce la limita
către Kich-ul cromatic.
Compoziția cromatică – de la policromie la câmpul monocrom.
Compoziția spațială. Compoziția exteriorului și interiorului: tehnici, diferențe, caracteristici. Mijloace de
expresivitate a compoziției: statică, dinamică, contrast, nuanță, simetrie, asimetrie. Mijloace de
expresivitate în compoziția spațială. Centrul compozițional. Dominanta, ansamblul.
Compoziția în design interior. Elementele de bază ale compoziției în design interior. Centrul compoziției.
Legile echilibrului (simetrie, asimetrie). Particularitățile compoziției spațiale în crearea interiorului.
Influența psihologică a soluțiilor spațiale în ambientul interior.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va cunoaște diverse tehnici de reprezentare a imaginii în design interior;
 va cunoaște legile acordurilor, armoniei şi expresivităţii cromatice, legile contrastelor de culoare;
 va utiliza diverse materiale şi tehnici de lucru în design interior; va aplica limbajul decorativităţii şi
compoziției în design interior;
 va realiza principiile unităţii în varietate şi varietăţii în unitate;
 va elabora noi idei, soluţii în tratarea spaţiului ambiental interior.
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