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STUDIU FAȚADĂ

-  ANALIZA COMPOZIȚIONALĂ  -

 Galeria de Artă “FORMA” se află situată la parterul comercial al unui bloc a pic din punctul de vedere al compoziției arhitecturale a fațadelor.
Blocul a fost construit între anii 1984-1986, într-o perioadă  de “boom” al construcției de blocuri în România, o efervescență generată de dezvoltarea industriilor și
necesitatea asigurării cu factor uman a acestora. Perioada de migrație din mediul rural în mediul urban era în plină desfășurare existând o nevoie con nuă de asigurare
de spații de locuit pentru persoanele ce se relocau.
 Blocul este gândit pe mai multe registre care se suprapun și se întrepătrund. În primul rând clădirea este gândită a avea un soclu consistent simbolizat de zona
placată cu traver n, ce cuprinde înălțimea parterului comercial și a mezaninului. Etajele superioare sunt organizate liniar fără decalări pe înălțime.
Intersecția soclului cu zona etajelor superioare este marcată în fațadele principală și laterale printr-un registru orizontal îngroșat complet vitrat ieșit în consolă cu
capetele în formă de semicerc, care pare că prinde într-o balama zona comercială de cea de locuire, încadrând mezaninul.
 Retragerea secvențială pe înălțime a etajelor ajută la ruperea orizontalității formale a zonei apartamentelor. Orizontalitatea acestora este ruptă de 7 registre
ver cale asemănătoare formal cu “balamaua” ce unește cele 2 funcțiuni, însă sunt mai puțin îngroșate și zona delimitată de acestea nu este vizată integral. Acestea sunt
dispuse într-o simetrie spartă. Faptul că în centrul compozițional al fațadei se află un registru ver cal spart formal, rămânând vizibile doar zona de deasupra etajelor
superioare, respec v  dedesubtul  mezaninului, face ca simetria inițială a fațadei să fie  și  mai  puțin  percep bilă. Pe orizontală vectorii compoziționali generează o
elongație a fațadei față de nucleul simetric .


