
in this class we’ll ask  
ourselves a question rarely 
asked: what is an idea? 
Furthermore, how is the 
concept born, and at which 
point should the story start 
turning into architecture?

what’s an idea?
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whether we develop poetic 
concepts and strong narratives or 
simply wish to express our ideas 
clearly, writing well is esential, be it 
in an academic context or in terms 
of creating catchy, powerful 
presentations of our work.

writing
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this class is about experimenting 
with different materials, textures 
and shapes. Students will develop 
their own product from design all 
the way to production, guided by 
the talented designers of 
Co Laboratory.

model making
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being the largest course of the 
program, these classes introduce 
the student to a variety of digital 
tools relevant to the field of 
design. It starts with a series of 3D 
modelling lessons and progresses 
with composition rules, rendering, 
post-production and layout.
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good design deserves excellent 
presentations! We prepared a 
designer oriented public speaking 
class focused on how to talk about 
your projects in front of anyone - 
with courage and good vibes, of 
course!
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în acest curs ne vom pune o 
serie de întrebări legate de 
idee; discutăm felul în care se 
naște conceptul și în ce 
moment acesta este gata să 
devină arhitectură.

ce este o idee?
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fie că dezvoltăm concepte poetice 
ori pur și simplu dorim să ne 
exprimăm clar, a ne face înțeleși 
este esențial atât în contextul 
academic al arhitecturii, cât și în 
vederea producerii unor prezentări 
atrăgătoare și coerente.

text de arhitectură
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acest curs este despre 
experimentarea cu diferite materiale, 
texturi si forme.  Studenții vor 
dezvolta propriul lor produs, din faza 
de design până la crearea obiectului, 
sub atenta coordonare a 
designerilor de la Co Laboratory.

fiind cea mai extinsă serie de 
cursuri a programei, această clasă 
cuprinde principii digitale esențiale 
procesului de design. Începem cu 
ore de modelare 3D și continuăm 
cu reguli de compoziție, randare și 
post-producție.

machetare
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modelare 3D 
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un design bun merită o prezentare 
pe măsură! V-am pregătit un curs 
de public speaking în care veți 
învăța cum să vorbiți liber despre 
proiectele voastre în fața oricui - 
cu curaj și voie bună, bineînțeles!
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