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Conţinutul cursului: 

Arhitectura ca fenomen cultural. Principiile fundamentale ale arhitecturii și organizarea în trei dimensiuni 

a spațiului vital al omului. 

Mijloacele compoziției de arhitectură. Axul și organizarea (de-a lungul) a formelor și spațiilor. Simetria 

(bilaterală și radială). Ierarhia. Ritmul și repetiția. Dominanta. Transformația. 

Raporturile între spațiu, lumină și loc. 

Raportul între formă, materiale și construcție. 

Modernitatea și amplul pluralism al formelor. 

Elemente primare și proprietăți ale formei. Punctul. Linia. Planul. Volumul. 

Aplicații in arhitectură. Punctul (static, central, adirecțional). Linia (verticală, orizontală). Planul (vertical, 

orizontal, orizontal de bază). Volumul (definit de trei dimensiuni; spațiul conținut in interiorul construcției 

și forma spațială definită de exteriorul construcție). 

Machetarea ca procedeu creativ și ca mijloc de reproducere a unei compoziții. Materiale și tehnici de 

machetare. 

Relația compoziției spațial-volumetrice cu designul interior. Compoziția frontală. Compoziția 

volumetrică: textura, relief. Compoziția spațial-volumetrică: tectonica, arhitectinica. 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  

 va  demonstra abilități de elaborare și organizare a compozițiilor bidimensionale și tridimensionale 

utilizând legitățile compoziționale; 

 va aplica legitățile compoziționale în proiectarea designului interior; 

 va utiliza metodele de obținere a formelor volumetrice, transformărilor volumetrice, etc.;  

 va elabora compoziții spațial-volumetrice;  

 va utiliza machetarea ca procedeu creativ și ca mijloc de reproducere a unei compoziții. 
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