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Ilustratii preluate din Xenakis, Iannis, 
Muzica. Arhitectura., Ed. Muzicala
a Uniunii Compozitorilor si 
Muzicologilor din Romania, Bucuresti, 
1997

Studiu spatial Iannis Xenakis
– diagrame matematice / 
volumetrie / diagrame muzicale

Schite volumetrice 
ale
Pavilionului Philips

Schite ale lui Le Corbusier despre 
arhitectura Pavilionului Philips

Studii in plan ale lui Iannis 
Xenakis despre arhitectura 
Pavilionului Philips
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Indicatia unei melodii care utilizeaza 
metoda proiectarii bidimensionala.

Introducerea celei de-a treia dimensiune 
(registrul basilor) in muzica.

Indicatia unei melodii care utilizeaza metoda 
proiectarii bidimensionala pentru un instrument .

Introducerea celei de-a treia dimensiune (registrul basilor) pentru mai multe instrumente. 
Prima parte a partiturii lui Ludwig van Beethoven, Simfonia a 9-a in D Minor,Oda Bucuriei

(Ode an die Freude ).

Relatia bidimensionala / 
ridimensionala ( Plan / 
Volumetrie ) in urbanism.
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Stupa Barabudur, Java
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Proiect pentru 
o noua generatie deo noua generatie de 
cladiri cu arhitectura 
“variabila”, 
25 iunie 2008 - Dubai, 
Arabia Saudita
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Model geomantic
-studiul la nivel macroterial
-localizare
-orientare
-fluidizare

GEOMANTIA - model teoretic + model analitic de 
observare a locului şi al topologiei aşezării,
determinând un sistem de corespondenţă, folosit 
în compoziţia spaţială, reprezentare simbolică sau 
în practica de proiectare a oraşelor şi a spaţiului 
rezidenţial (morfologie, ordine, tipologie, cromatică, 
lumină).

-dinamizarea energiilor 
telurice şi cosmice

Interrelaţionarea
-omului ca individualitate 
şi/sau colectivitate cu
-planeta şi habitatele 
terestre
-natura şi cultura, antropicul
(peisajul, aşezările urbane,
obiectele de arhitectură) cu 
-mediul natural, social şi 
psihologic uman.
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Diagrame - Luo Pan şi Busola Geomantică 
(Pa Kua / Bagua)

-integrează  holistic, ştiinţele naturii şi filosofia 
aplicată
menţine activitatea umană în armonie cu-menţine activitatea umană în armonie cu 

tiparele naturale: 
- ciclicitatea legată de anotimpuri
- procesele care menţin echilibrul în natură
- proporţiile geometrice - modul de creştere 

al tuturor organismelor; 
-legea echilibrului si a proporţiilor combinată 
cu spiritul sau energia care conectează toate 
formele;formele; 
-modelarea spaţiului si a vieţii;
-corelaţii între : factorii geometrici si 
geografici, configuraţii naturale,  topografice, 
câmpuri magnetice, urbanism, factori astrali si 
mişcarea stelelor, solstiţii şi fazele lunii ,
simţurile psiho-somatice umane.

Conexiuni de geomanţie, geometrie şi 
geografie sacră
-conectează spiritual pământul, cu 
universul, prin componenta 
metabolică umana. 
-Modelele - arhetipuri structurale - se 
dezvoltă în urma unor relaţii 
geometrice de proporţie, distanţe, 

Diagrame şi forme geometrice 
sacre; reţeaua-matrice de 
acupunctură umană şi terestră; 
proiecte de geometrie sacră si 
lithopunctură (Nicholas R Mann

ritm,  armonie, în concordanţă cu 
ştiinţele spirituale si filosofice, pentru 
proiectarea unor forme optime.

lithopunctură, (Nicholas R. Mann 
Proiectul Sedona, SUA  şi Marko 
Pogacnik Kungalv Landscape 
Temple, Suedia); geometrie sacră în 
biologie (la steaua de mare şi 
radiolari) si în urbanism (proiecte de 
oraşe şi cetăţi ideale)
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Omul- microcosmos aflat între 
Cer şi Pământ
- procesează energiile planetare 
şi  cosmice-universale, printr-un
sistem de meridiane energeticesistem de meridiane energetice.

Curenţii telurici îmbracă planeta 
într-un grid, o reţea-matrice de 
meridiane energetice şi electro-
magnetice, corpul planetar cu 
rol important în menţinerea 
stabilităţii metabolismului 
urban.

Diagrame şi forme geometrice 
sacre în biologie
(la steaua de mare şi radiolari) si 
în urbanism (proiecte de oraşe 
şi cetăţi ideale)
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Babel II B si Barajul Veladiga - Paolo Soleri
„Construcţii-plante”- John Osajimas 

Model « arcologic » - Paolo Soleri
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Similitudine la nivelul nucleolului celular şi urban: schema structurii inframicroscopice a
nucleolului biologic-1 şi nucleol metabolic urban -2 (centru istoric–gravură, Planul Vienei,1683), 

la nivel mezzoteritorial-3 (nucleol tip pattern pentru o dezvoltare urbană rezidenţială în Brondby,
Copenhaga) şi la nivel microteritorial -4 (proto aşezare urbană, sat Antatanarivo, Madagascar)

Biotectură speculativă expresionistă, 
Babel IIB, Paolo Soleri -1

Secţiune prin tulpina unei plante, cu structură 
superioară şi funcţionalitate eficientă -2 

Formalism biologic. „Construcţii-plante”,
prezentate la Congresul Internaţional de la Viena, 
John Osajimas -3
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Modele de dezvoltări urbane metabolice, 
Erwin Muhlestein , 

Construcţii pneumatice şi hidraulice

Model de nervură, în formă 
organică, care aminteşte de 
vertebrele animalelor abandonate în 
deşert, folosite la Aeroportul Oraşului 
Marin autonom plutitor, Novonoah, 
Paolo Soleri, 1976 -1). Unul dintre 
primele proiecte de oraş interplanetar, 
Asterome, Paolo Soleri, 1967 -2

Schema unor structuri biologice - ganglion limfatic şi lobul splenic -1 în analogie cu ţesuturi 
şi structuri morfotipologice la nivel microteritorial – în cazul unei dezvoltări urbane de tip 
parcelar şi la nivel macroteritorial - peisaje urbane aeriene- orezării China -2

Reprezentarea schematică a 
reţelei capilare şi a sistemului de 
reţele/griduri/ţesuturi urbane la 
nivel micro şi macrourban: 
sistemul reţelelor de circulaţie -1 
şi sistemul de spaţii -2 verzi în 
cazul unei dezvoltări urbane şi în 
cazul peisajelor naturale şi/sau 
construite, antropice
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Prin sisteme formale combinatorii de 
dispoziţie sau evoluţie, se pot 
produce lanţuri de evenimente 
urbane, flexibile, dar si alterabile în 
timp, prin secvenţe de variaţii si 
transformări metabolice, produse în 
timpul diferitelor mutaţii care au loc 

Modelarea implică matematica 
combinatorie dintre puncte (localizări),
suprafeţe (separaţii, zone funcţionale),
linii (legături, relaţii) ale reţelei,
angrenajului metabolic complex, care 
implică fenomene individuale şi/sau
distribuţii globale.

1

la  nivel urban.
Lanturile pot fi realizate prin 
combinarea teoremelor matematice 
cu modelarea virtuală, evidenţiindu-
se germenele morfologic tisular al 
tesutului urban, circulaţii si 
traiectorii, favorizând apariţia 
proceselor metabolice urbane, 
constante şi recursive la toate scările

Sursa imaginilor: The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, Ed. Actar, Barcelona, 2003, pag.108.

2

3

4

5

constante şi recursive la toate scările 
urbane (micro sau macroteritoriale). 
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Planuri şi diagrame grafice şi 
reprezentare schematică, prin 
cuantificare a caracteristicilor de 
mobilitate şi transport precum şi a

1 1

mobilitate şi transport, precum şi a 
indicatorilor reţelelor de comunicaţie la 
nivelul organismului urban

Sensul mişcării poate fi direcţionat, 
hazardat, virtual-haotic, raportat la 
acţiune, sau sintetizat în diagrame 
logice ale dispoziţiei spaţiale complexe,
definite non-linear sau dinamic

1

2

definite non linear sau dinamic

Mobilitate si transport în oraşul metabolic -1;
Traiectorii, rute şi geometrii a  unor puncte în 
mişcare -2

Zone comunitare cu 
sănătate urbană 
metabolică precară şi 
standard scăzut al 
venitului/cap locuitor;

Zone comunitare cu 
sănătate urbană 
metabolică şi standard 
ridicat al venitului/cap 
locuitor; diversificare 
structurală şi 
funcţională la nivel 

Legături metabolice, sub formă de
zone pulsatorii, care determină 
zonificarea si diversificarea 
funcţională a orasului, în raport cu venitului/cap locuitor; 

disfuncţii la nivelul 
patologiei metabolice 
structurale şi 
funcţionale

ţ
patologic metabolic zonele comunitare cu standard 

ridicat sau cu nivel scăzut al 
venitului, cu implicaţii asupra
metabolismului urban si a patologiei 
si sănătătii organismului urban

Tehnică computerizată de studiu, cercetare şi 
reprezentare grafică a venitului pe cap de 
l it î l ţi l l dlocuitor, în relaţie cu amplasarea zonelor de 
shopping în oraş, The City as seen by shopping,
Tze Tsung Leong
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Repartizarea prin intermediul geometriei, a 
rezistenţelor, difuziunilor si a 

2

2

2

3c
4

ţ ,
disfuncţionalităţilor, de la secvenţe 
constructale de asamblare şi optimizare -
arii structurale, la teoria complexitatii si 
distibuţia fişierelor pe hard disk în sisteme 
computerizate, până la aplicare in lucrări 
de grafică şi arhitectură fractală virtuală
(lucrări premiate în Concursul Benoit 
Mandelbrot - Fractal Art Contest 2007: 
Timeless James Blue; Cubism, Stefan 
Vitanov; Cell Blocks şi Cheesy snaks, 
Stephen Fewrguson) sau parcelări şiStephen Fewrguson) sau parcelări şi 
ţesuturi urbane (vedere aeriană Barcelona

Tipologii diverse ale 
germenului morfologic, 
în conexiuni asimetrice 
de tip arborescent în 
teoria constructală-1,  în
dezvoltări 
macroteritoriale urbane-2
(Plan Karlsruhe)şi tipologii 
fractale aplicate în lucrări 
de artă-3 (Number 8, 
Jackson Polllock,1950 -3a) 
sau de arhitectură 
virtuală (Fractal Church 
Window, Pimin Berger -3b,
lucrare premiată la Fractal 
Art Contest 2007)

Richard Taylor a analizat cu ajutorul calculatorului douăzeci de „drip-painting”-uri ale pictorului Jackson 
Pollock şi a descoperit că în fiecare dintre ele patternul lor urmează o ordine fractală, cu o structură definită 
de similaritatea patternului la diferite nivele, pornind de la faptul că numărul fractal al unei linii drepte care 
nu conţine nici o structură fractală este 1 iar cel al unui plan uniform colorat care nu conţine nici un fractal 
este 2. Concluzia a fost că numărul fractal al picturilor lui Pollock are valori între 1,12 (primul lui drip-
painting realizat în 1945) şi 1,7 (o pictură realizată în 1952). Richard Taylor a descoperit, (efectuînd teste 
de percepţie vizuală pe 220 de voluntari), că fractalii cei mai plăcuţi ochiului uman (atât naturali cât şi cei 
din picturile lui Pollock) au o valoare apropiată de 1,3.( Fractali, labirinte, simetrii. O introducere în estetica 
cognitivă, un dialog cu Brett Yviett de Paul Doru Mugur)
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Morfologie abstracta si 
concreta, la nivelul ,
metabolismului urban.   

Corespondenta metabolica 
cu Ciclii de atracţie –
mulţimile Julia, Dezvoltări 
similare de nuclei urbani si 
planuri satelitare la 
nivelmacroteritorial urban
(Egipt, Lacul Nasser, 
Etiopia, Mauna Loa)

2d

Distribuţia fişierelor pe hard disk în sisteme computerizate , 
în analogie cu tipologii de germeni morfotipologici urbani
care structurează organismul urban, dezvoltă şi imprimă un model 
de organizare a sistemului spaţial, determină mutaţii în sistem 
prin repetabilitatea formelor şi modelarea organizării sale interne,
poate fi caracteristic şi în calcularea pasului ecologic. 
(germene morfotipologic urban caracteristic pentru Marrakech,
Yemen, Houston şi New Dehli)
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Imagini fractale asociate 
nivelului macro (teoria
cosmologica big bang, ca 
model standard de formare 
a universului şi la nivel 
mezzo, în dezvoltarea 
aşe ărilor rbane (Plan l

1

aşezărilor  urbane (Planul 
ţesutului urban şi a tramei 
stradale - Municipiul 
Bucureşti). 

similitudini 
morfotipologice, de 
fragmentare, 
structurare,structurare,
rezonanţă morfică, 
influenţa sistemelor trecute 
asupra celor viitoare, 
influenţă cumulativă, 
procese şi transformări 
interne.

Dezvoltare urbană la nivel microteritorial, ce 
demonstrează că extinderea, creşterea este 
limitată în cazul structurării rigide 
geometrice, ce nu permite multiplicarea unui 

f ti l i lt t ti

3b 
1b
b

germen morfotipologic cu rezultate optime 
în funcţionalitatea organismului urban .

Oraşul Nahalal, Israel, Valea Jezreel. Ideea 
oraşului preconiza o cooperare care radia din 
propriile sale idealuri înalte; zona centrala grupa 
construcţiile publice, secondată de zona 
agricolă de depozitare (anexe, hambare, etc.), 
înconjurată de o zonă rezidenţiala si fermeleînconjurată de o zonă rezidenţiala si fermele, 
terenul agricol de producţie. Dispoziţia de tip 
radial-concentric reflectă egalitarismul 
fondatorilor, gruparea în jurul unui centru, avea 
rol simbolic, dar şi funcţional, toti rezidenţii 
având acces în mod egal la facilităţi.
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Caracteristicile fractale permit o definire a 
modelelor topologice care caracterizează 
fenomenul urban la nivel teritorial.
Obiectele fractale, nu definesc în mod 
absolut mărimea şi ambiguitatea scalară, dar 
introduc globalitatea în aşezările umane, 
permiţând transferuri de modelare a parţii 
către întreg, printr-un  salt scalar de la micro 
la macroteritoriu (ex.dezv. urb. de tip fractal 
Concurs BIOCITY)
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