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desengestarhitectură

întrebare

arhitectul...bundesenator?

                      Se pune următoarea întrebare:
UN  ARHITECT  TREBUIE  SĂ  FIE  UN  BUN  DESENATOR?

 După sunete, oamenii au comunicat până la descoperirea 
scrisului prin desen (scrisul nu este altceva decât o înlănţuire de 
desene foarte mult simplificate).

Copiii, înainte de a şti alfabetul, se exprimă prin desen. Și pentru 
că am amintit de copii, iată ce scria Rudolf Arnheim

joacacucreionul

  Ochiul şi mâna sunt părinţii activităţii artistice. Desenul, pictura şi modelajul 
sunt tipuri de comportament motric al omului şi se poate presupune că ele s-au 
dezvoltat din două feluri mai vechi şi mai generale, de asemenea comportament:  
mişcarea   expresivă  şi  mişcarea   descriptivă.

Primele mâzgăleli ale unui copil nu sunt menite a fi reprezentări. Ele constituie o 
formă plăcută de activitate motrică, prin care copilul îşi exersează membrele, la ea 
adăugându-se plăcerea de a vedea urme produse prin mişcarea viguroasă a braţelor 
încoace şi încolo. Este o trăire stimulatoare să creezi ceva vizibil care n-a existat mai 
înainte. Este vorba de o plăcere senzorială simplă, a cărei intensitate nu scade nici 
chiar la artistul adult.

Copiii au mare nevoie de mişcare, şi astfel desenul începe ca un fel de zbenguială 
pe hârtie. Forma, întinderea şi orientarea trăsăturilor sunt determinate de construcţia 
mecanică a braţului şi a mâinii, ca şi de temperamentul şi dispoziţia copilului.

Găsim aici începuturile mişcării expresive, adică manifestările stării de spirit 
momentane a desenatorului, ca şi ale trăsăturilor lui de personalitate mai constante. 
Aceste calităţi mintale se reflectă totdeauna în viteza, ritmul, regularitatea sau 
iregularitatea şi în forma mişcărilor corporale, punându-şi astfel pecetea asupra 
modului de mânuire a creionului sau penelului. Caracteristicile expresive ale 
comportamentului motor au fost studiate sistematic în felul de a scrie de către 
grafologi, dar ele contribuie de asemenea mult la stilul pictorilor şi sculptorilor.

arta și percepția vizuală - rudolf arnhaim

Categoric..... DA !!!
creion muncit odihnindu-se

creionul fermecat
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de a vă juca cu creionul pe hârtie, dacă simţiţi o plăcere deosebită în fața unui desen 
făcut de voi, dacă sunteţi dispuşi să vă modificaţi modul de gândire, aveţi o şansă să 
învăţaţi să gândiţi ca un arhitect.

Într-adevăr, copiii au o mare disponibilitate pentru desen pentru că e un alt fel de 
joc. Cu toate acestea doar unii dintre ei simt o plăcere în raport cu desenul realizat. Și 
mai putini din aceştia, în timp, sunt dispuşi, involuntar , să-și educe gândirea vizuală, să 
înveţe permanent să vadă obiectele.

Astfel, pe măsură ce mintea se rafinează , imaginile create de ea devin tot mai 
complexe, cele două procese de creştere susţinându-se în permanență reciproc.

Holul UAUIM râvnit de toți în a fi 
parcurs zilnic timp de 6 ani
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desenul - Desenul este arta de a 
reprezenta un obiect sau o scenă, ori 
de a produce o formă decorativă sau 
simbolică, în special, prin linii, zone 
umbrite şi texturi făcute cu creion, cretă 
colorată, peniţă sau penel. (Thomas 
Munro în lucrarea "Artele şi relaţiile 
dintre ele")

inteligența-Totul se poate realiza prin 
inteligență
imaginația-Cel mai mare filozof din 
lume (stând) pe o scândură mai largă 
decît trebuie, însă deasupra unei 
prăpăstii, chiar dacă raţiunea îl va 
convinge că-i în siguranţă, imaginaţia 
sa va fi mai puternică.

intuiția-Trebuie să vedem lucrul 
deodată, dintr-o singură privire, şi nu 
p e  m ă s u r ă  c e  î n a i n t e a z ă  
raţionamentul, cel puţin până la un 
anumit grad

comunicare

    Desenul nu este un scop în 
sine, ci un mijloc de comunicare, un mijloc cu care 
poți să descrii și să reprezinți spațiul (spațiul este 
obiectul arhitecturii). Desenul presupune 

i i imaginație, ntuiție, nteligență (în orice ordine  
doriți). Este evident că nimeni nu va recunoaște cu 
nu are intuiție, nimeni nu va recunoaște cu nu are 
imaginație, ca să nu mai vorbim de inteligență !...Și 
atunci?...nu mi-a trecut prin cap să jignesc pe 
cineva...vreau doar să spun că pentru desen și 
arhitectură e nevoie de o anumită intuiție, 
imaginație și inteligență.... toate potrivite acestui 
tip de comunicare: .desenul

 Este ușor să ne imaginăm că cele trei -uri, i
pentru a prescurta înșiruirea „dotărilor”, erau 
diferite  pentru Brâncuși, Vivaldi sau Shakespeare 
ca să luăm trei nume la întâmplare. Dacă natura 

are grijă de tine în mod deosebit și te dotează cu -i
uri potrivite pentru sculptură, pictură, muzică, 
literatură... toate la un loc...atunci te numești... 
Michelangelo!... Chestia asta se întâmplă foarte 
rar...iar în epoca modernă...este aproape 
imposibil...ca în domeniul artei să mai avem un 
geniu dar despre aceste lucruri vom discuta cu altă 
ocazie....buun...să revenim...
 Spuneam în prima frază a acestui capitol că 
desenul este un mod de comunicare ce se 
dovedeşte pe zi ce trece tot mai necesar (trăim intr-
o epocă a imaginii).Toată viața suntem puşi în 
situaţia de a explica prin desen o situaţie (un 
accident, schiţa unei locuinţe, o schemă de 
funcţionare, o rochie, un principiu, etc.)
 Eu cred că oricine poate învăţa să deseneze. 
Evident că fiecare va urca pe scara perfecţionării 
mai multe sau mai puţine trepte,
 Cei care vor să transforme desenul într-un 
mod de viață trebuie să fie foarte atenţi, pentru că, 
dacă această alegere se dovedeşte nepotrivită, 
vor fi marcaţi multă vreme de nereuşitele care se 
ţin lanţ.
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De-a lungul timpului am observat că tinerii care 
încep să înveţe să deseneze dorind să devină 
arhitecţi se manifestă după câteva scenarii foarte 
clare: unii, desenează cu plăcere, înzestrați de la 
mama natură cu un pic de talent, alți, împinși de o 
ambiție deosebită lucrează foarte mult pentru a 
suplini lipsa talentului, cei mai inconștienți, deși nu 
au talent și nu muncesc, continuă pe calea asta, 
inexplicabil.
 Cei care reuşesc să descoperă în desen o 
bucurie, cei care vor munci din convingere, cei 
care au ambiţie, vor reuşi. Despre bucuria pe care 
o ai in fața propriului desen vom mai discuta.

   Câteva idei ar trebui reţinute:
- orice  desen cere nişte pregătitoare.schiţe 
- desenul se formează mai întâi în minte, mâna 
este doar unealta.
- complexitatea desenului ține de nivelul 
cunoştinţelor  (este greu să desenezi un obiect pe 
care nu-l cunoști)
- un desen bun denotă  cunoaşterea unei tehnici 
potrivite și adoptarea unei  îndelung metode
pregătite.
- un desen este format din  care au fost elemente
învăţate și înţelese într-o măsură mai mare sau 
mai mică, și din elemente care sunt simţite.
- un  are ca bază de pornire un desen bun desen 
prost,dar muncit
- un desen expediat este începutul oricărei  
renunţări.
 Aceste reguli, pentru a fi înțelese corect, ar 
trebui citite cam după trei, patru luni de experiență. 
La momentul începutului, ele fiind tratate 
impersonal, nu au efect, ci au mai de grabă 
valoarea unor vorbe “bătrânești”, adevărate dar ...  
“bătrânești”

esențial
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sfatul - Ce sfat! A avut vreodată sfatul trecere la oameni? O 
vorbă înțeleaptă încremenește într-o ureche tare. (Goethe, 
Faust)
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ARTA ESTE UN MIRACOL - ştiinţa nu crede în miracole 
căci cere ca miracolul să se repete ceea ce, prin definiţie, 
este imposibil

Maurits Cornelis Escher, pe numele său complet, este unul dintre cei 
mai cunoscuți (și opera lui recunoscută din prima privire) artiști 
graficieni ai secolului trecut

 Spuneam mai la început că desenul este în arhitectură un mijloc și nu un scop. În 
continuare voi detalia acest lucru prin două exemple, pentru că am constatat că nu 
toată lumea înțelege corect acest lucru.

 Să privim  un desen de M. C. Escher, de 
exemplu o litografie din 1953. Relativitate 
Încercând să înțelegem desenul trecem prin 
diferite stări. La prima vedere suntem 
surprinși și contrariați; încercăm să ne 
regăsim regulile care ne conduc în viața: 
echilibru, ritm, etc. și constatăm ca ne este 
imposibil. Încet, încet începem să înțelegem 
jocul care ne este propus, noile reguli care ies 
la iveală una după alta, universul fantastic în 
care suntem transportați, univers în care 
noțiunile de bază ca timpul și spațiu, dacă nu 
dispar, capătă cel puțin noi înțelesuri. Cu 
aceasta artistul și-a atins scopul: a reușit să 
ne transmită o emoție, un mesaj, o altă 
perspectivă asupra vieții. ATÂT MIJLOCUL 
CÂT ȘI SCOPUL ESTE DESENUL!!!
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desenuldearhitectură

 Desenul de arhitectură spre deosebire de alte tipuri de desene are o finalitate. 
Această finalitate este obiectul de arhitectură. 
 Desenul de arhitectură are un puternic caracter descriptiv. El este un mijloc și nu 
un scop. Ne folosim de desen pentru a descrie un obiect de arhitectură înainte de al 
construi. Această descriere se numeste proiect. Există o diferență colosală  între 
proiect și obiectul de arhitectură final. Una este să-ți imaginezi și apoi să desenezi o 
casă și alta este să o vezi, să te plimbi în jurul ei, să parcurgi încăperile, să miroși aerul, 
sa auzi, să pipăi, să folosești, etc.
 Cele două componente - proiectul și obiectul - se adresează celor două organe 
esențiale în procesul creației: mâna și ochiul, care, la rândul lor se subordoneaza unui 
organ deosebit care plasează arhitectura încă printre arte: imaginația.
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 Astfel, în cazul arhitecturii, obiectul care ar putea fi eventual un obiect de artă este 
casa și nu desenul. Cu toate acestea se nasc câteva intrebări:
- Ce se intâmplă cu o casă bună (evident că încă nu știm că are calități estetice până nu 
va fi construită) dar desenată urât si inexpresiv? - cum va fi apreciata casa... după 
urâțenia desenului?
- Ce se întâmplă cu o casă urâtă dar desenată de o mănă pricepută? Ne vom lăsa 
păcăliți de un desen meșteșugit dar mincinos? 
 La aceste întrebări  să obținem niște răspunsuri în paginile următoare e posibil

 Un lucru este cert: modul de comunicare al unui 
arhitect  necesită mânuirea creionului pe hârtie cu 
profesionalism, pentru că, indiferent de modul de 
reprezentare final, orice proiect începe cu o schiță... cu un 
gest... făcut pe hârtie...
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