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Prezentați temele de semestru, după cum urmează:  
1. Cristoph Niemann inspiration 
Inspirați de ilustrațiile lui Christoph Niemann vă propun un exercițiu de imaginație și îndemânare 
prin care să realizați 3 ilustrații folosindu-vă de un obiect uzual care să-și schimbe sensul prin 
intervenția voastră de tip desen, laviu, sau colaj. Lucrarea finală va fi o fotografie făcută dintr-un 
unghi potrivit pentru a schimba complet sensul primar al obiectului. Modul de prezentare: 3 
fotografii după intervenția pe coală A4 
 
2. Vincent Bal inspiration 
Inspirați de ilustrațiile lui Vincent Bal vă propun un exercițiu de imaginație și îndemânare prin care 
să realizați 3 ilustrații folosindu-vă de un obiect uzual cu care să creați o nouă imagine prin umbra 
creată de acesta și intervenția alăturată de tip desen/laviu. Lucrarea finală va fi o fotografie făcută 
dintr-un unghi potrivit pentru a schimba complet sensul primar al obiectului. Modul de prezentare: 
3 fotografii după intervenția pe coală A4 
 
3. Preocupări domestice – storyboard #stauacasă 
Desenați un storyboard (format A4 sau A3) dîn minim 9 cadre în care să se înțeleagă ce faceți în 
decursul unei zile acasă pe perioada Pandemiei Covid-19. Desenul poate să fie realist, sau 



stilizat, fiecare după preferințe. Tehnică mixtă în tușuri și linere. Criterii de evaluare: realizarea 
compoziției în desen, expresivitate, creativitate 
 
4. Ilustrații conceptuale - #stayhome 
Desenați 2 ilustrații conceptuale ținând cont de perioada prin care trecem: izolare, carantină, 
covid-19, fake news,... etc. Tehnica mixtă. Puteți folosi, markere, linere, tușuri colorate, aquarelă, 
tempera, culori acrilice, creioane colorate. Modul de prezentare: Coli de hârtie A4. Criterii de 
evaluare: realizare tehnică și plastică, expresivitate, idee și concept. 
 
5. Orașe de poveste – intervenție pe fotografie 
Intervenția pe fotografie de tip desen sau ilustrație, este o tehnică extrem de uzuală astăzi în 
practicile artei și ilustrației contemporane. Realizați 5 ilustrații digitale în tehnicile grafice preferate 
peste fotografii cu orasele natale, de sufle sau orașe în care aveți amintiri ce merită povestite și 
ilustrate. Modul de prezentare finală: 5 coli de hârtie A3 printate la rezoluție 300 dpi.. Criterii de 
evaluare: expresivitate, plasticitate, idee și concept 
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