
“Oraşele sunt o aglomerare de atâtea lucruri: de memorie, de dorinţe, de semne de limbaj; oraşele sunt locuri de schimb, 

aşa cum explică toate cărţile de istorie a economiei, dar aceste schimburi nu sunt doar schimburi de mărfuri, sunt 

schimburi de cuvinte, de dorinţe, de amintiri.“ “Oraşele ca nişte vise sunt alcătuite din dorinţe şi din temeri, chiar dacă 

% rul discursului lor e secret, regulile lor absurde, perspectivele înşelătoare şi % ecare lucru ascude un altul.” “Oraşul nu îşi 

spune trecutul, ci îl conţine ca liniile unei mâini, scris pe marginile străzilor, în grilajele ferestrelor, în balustradele scărilor, 

în antenele paratraznetelor, în stâlpii drapelelor […]” “Locul străin e ca o oglindă inversată. Călătorul recunoaşte puţinul 

care e al său, descoperind multul pe care nu l-a avut şi nu-l va avea.” Italo Calvino fragmnte din Oraşele Invizibile

“Orașele [invizibile n.a] descrise sunt împărțite de autor în 11 categorii, % ecare având ca element central ceea ce îl poate 

caracteriza mai bine: Orașele și memoria, Orașele și dorința, Orașele și semnele, Orașele zvelte, Orașele și schimburile, 

Orașele și cerul, Orașele și ochii, Orașele și numele, Orașele și morții, Orașele continue, Orașele ascunse. Pentru % ecare 

dintre aceste orașe, Marco Polo îi povestește lui Kubilai Han, cu o pasiune pentru detalii aproape de necrezut, cum arată 

străzile, ce se întâmplă de-a lungul acestora, cum sunt oamenii și ce fac ei, câte probleme are acel oraș și, mai ales, cât de 

aproape este el de pieire. Și asta deoarece, în spatele % ecărei povești pe care exploratorul venețian Marco Polo i-o spune 

stăpânitorului chinez Kubilai Han se a* ă un semnal de alarmă extrem de serios pe care Italo Calvino vrea să îl tragă, 

arătând spre probleme speci% ce ale societății contemporane.” Anca Zaharia în Hyperliteratura https://hyperliteratura.ro/

orasele-invizibile-ale-lui-italo-calvino/

Asemeni lui Marco Polo va trebui să spuneţi la rândul vostru povestea unui oraş fantastic. Oraşul imaginat de voi va 

%  oraşul contrastelor. Parcurgându-l călătorul trece dintr-o condiţie a spațiului în alta: de la mic la mare, de la static 

la dinamic, de la haotic la structurat, de la transparent la opac, de la orizontal la vertical sau invers. Dihotomia pe 

care alegeţi să o reprezentaţi vă aparține. Fiți originali. Tot ce trebuie să faceţi este să o exprimaţi într-un mod cât se 

poate de clar prin desen folosind limbajul benzii desenate.

Veţi realiza aşadar o bandă desenată pe o foaie A3 conținînd oricâte casete de imagine consideraţi a %  necesare 

pentru a exprima parcursul prin oraş. Dimensiunea casetelor, compoziţia planşei şi tehnica de reprezentare sunt la 

alegere, însă trebuie să se subordoneze ideii generale. 

Criteriile de notare pentru acest exercițiu sunt :

- calitatea şi claritatea naraţiunii prezentate

- relaţia dintre limbajul gra% c ales şi povestea spusă

- modul de compunere al poveştii în imagini, compoziţia întregii povestiri

- expresivitatea și originalitatea modului de prezentare gra% că 

02.10 - lansarea temei

05.10 - corectură pe story board

09.10 - predare cu sustinere 
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