
Domowe Warsztaty Graficzne (e-zajęcia 17) 

Dzisiejsze warsztaty, to wspaniała okazja, by zamienić kilka starych gazet w niebanalną kompozycję! 

Kolaż - każdy potrafi go zrobić, lecz nie każdy zdaje sobie z tego sprawę       Jest to bardzo twórcze 

zajęcie, które może być interesującą lekcją sztuki i wyobraźni.  

Jest to technika komponowania obrazu z różnorodnych materiałów i elementów, mogą to być 

kawałki gazet, zdjęcia, fragmenty tkanin, sznurek, rysunki – obowiązuje absolutna dowolność! 

Wycinamy, komponujemy i finalnie sklejamy poszczególne elementy na papierze. To zajęcie pozwala 

inaczej spojrzeć na rzeczywistość i nabrać do niej dystansu. Można powiedzieć, że jest to rodzaj 

dialogu pomiędzy światem rzeczywistym i tym, co aktualnie zajmuje nam umysł i duszę. Podczas 

tworzenia kolażu, proces komponowania zmusza nas do zaufania własnej intuicji i rozwijania niczym 

nieograniczonej fantazji.  

Pomysł jest bardzo prosty – zbierzcie kilka starych gazet, dawne szkice i inne materiały – „które 

proszą się o to, aby je do czegoś wykorzystać”       Wszystkie materiały przejrzyjcie i wybierzcie z nich 

ciekawe elementy, powycinajcie je, a następnie zacznijcie układać i przestawiać tak, aby stworzyły 

nową ciekawą historię. Gazetowy absurd, zaskakujące skojarzenia, konkretna historia lub 

humorystyczna sytuacja? - nie wiemy co z tego wyjdzie i jaka historia wyłoni się z tych materii, ale to 

jest w tym najciekawsze! Kolaż może zaistnieć również w sferze słów. Jeśli zauważycie podczas 

przygotowywania materiałów jakieś ciekawe hasła lub słowa, wytnijcie je także i postarajcie się 

połączyć je z innymi elementami obrazu. Może powstać z tego ciekawy projekt ilustracji lub plakatu. 

Do dzieła i powodzenia       

Poniżej, kilka przykładów kolaży i wskazówki do pracy: 

 

 



Wszystkie prezentowane niżej kolaże wykonałam ze skrawków gazet, starych rysunków i grafik.  

Zwróćcie uwagę - niektóre elementy zostały wycietę, inne wydarte. Możecie wycinać elementy po 

zastanym kształcie lub nadać mu nowy. 

 

 

 

 

 

 

 



Postarajcie się tworzyć wiele różnych wersji jednej kompozycji - do tego celu przydatny będzie aparat 

fotograficzny, którym będziecie mogli zapisać różne warianty. Pamiętajcie, że kompozycje możecie 

także dodatkowo podmalować lub podrysować. 

       

 

Kolaż możecie tworzyć na czystej kartce papieru (może być biała lub kolorowa) na której układamy 

poszczególne elementy, albo… 

 



 

Wytnijcie z papieru pomocną ramkę, pod którą umieszczać będziecie elementy (przypomina to 

kadrowanie w aparacie fotograficznym) dzięki temu będziecie widzieć jak prezentować będzie się 

gotowy kolaż.  

 

 

 



 

 

Nie mogę się doczekać Waszych pomysłów!       

Graficzne pozdrowienia,  

Pani Kaja 


