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PROBA DE DESEN
(durata 5 ore)

Subiectul nr.1
Fotografia de mai jos reprezintă imaginea unei camere de zi, care are un perete integral vitrat în
dreapta canapelei din imagine.
Se cere reprezentarea aceluiași spațiu, într-o perspectivă de la aceeași înălțime, privind în
direcția colțului din dreapta al camerei, care va fi poziționat în centrul desenului. Prezentarea se
va face în creion grafit, cu umbre și lumini, prin redarea materialelor din care sunt realizate
obiectele.

Colț
dreapta

Subiectul nr.2
În imaginile de mai jos sunt prezentate cele trei proiecții ortogonale ale unui corp solid care se
înscrie într-un cub cu latura de 90 cm. Prin alăturarea a 2 astfel de corpuri se obține o canapea.
Desenați această canapea în axonometrie ortogonală izometrică, urmărind cele trei axe (x, y, z),
la scara 1:10 (1 cm din desen = 10 cm din realitate). Prezentarea se va face în creioane colorate
cu umbre proprii și purtate, sugerând textura moale a acesteia.

Subiectul nr.3
Pentru spectacolul de teatru ”Doi pe un balansoar” al cunoscutului romancier William Gibson, se
va realiza o scenografie în care piesa principală va fi un balansoar. Se cere să vă imaginați acest
obiect. Materialele, culorile și texturile sunt la alegerea candidatului.
Desenați o perspectivă la nivelul ochiului a acestui balansoar. Prezentarea se va face în creioane
colorate, cu redarea materialelor din care este realizat obiectul.

Criterii de apreciere:
- respectarea datelor de temă;
- capacitatea creativă;
- coerenţa compoziţiei şi corectitudinea rezolvării;
- calitatea prezentării, expresivitatea şi acurateţea desenului.
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Notă:
- Toate subiectele sunt obligatorii, inclusiv paginarea desenelor conform schemei
alăturate.
- Nu se admit reprezentări de elemente străine de conţinutul temei.
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