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PROGRAM DLA MODUŁU „GRAFIKA II”   

kurs Akademia Otwarta - dorośli do sztuki 

rok akademicki 2018/2019 
 

WYDZIAŁ GRAFIKI, ASP W WARSZAWIE 

PRACOWNIA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ – dr hab. Rafał Kochański prof. ASP  

i mgr Maciej Deja 

 

Program pracowni zakłada rowinięcie i rozszerzenie umiejętności 

zdobytych na kursie podstawowym. Dotyczy to wprowadzenia i poznania 

nowych technik z zakresu druku płaskiego i wypukłego oraz uzupełnienie 

o inne niepoznane wcześniej techniki druku wklęsłego.  

Na bazie tych doświadczeń każdy kursant zmierzy się w konsekwencji  

z próbą łączenia technik, a w poszczegónych przypadkach, także  

z autorską interpretacją i kreacją graficzną. Oznacza to naturalne 

przejście od pracy w zakresie jednej techniki do tzw. form złożonych  

i wielowarstwowych. 

Praca ma zachęcić do rozwijania pasji ale i odkrywania nieustannej 

ciekawości wobec pojawiających się możliwości. 

Praca uwzglednia indywidualne potrzeby kursantów poprzez ich 

prowadzenie i monitorowanie, w wyniku czego wspólnie decydujemy  

o zakresie i stopniu trudnośći wykonywanych grafik.   

Niezależnie od powyższego przewidziane są również przeglądy okresowe 

gdzie zasadą jest, że wzajemna wymiana doświadczeń najlepiej wpływa 

na motywację i dalsze efekty. 

 

 

Semestr zimowy 

I. 

Wprowadzenie do zajęć oraz prezentacja techniki collografii. Omówienie 

metod pracy (specyfika opracowania matrycy oraz metod druku) 

4x4 godz. Pierwsze prototypy oraz odbitki próbne oraz dalsza praca  

nad matrycą. Studiowanie alternatywnych metod dla poznanego druku 

wypukłego. 

Łącznie do czterech zjazdów.  

 

Materiały używane na zajęciach:  

- tektura 2 mm, klej cr, lakier wodoodporny do parkietu, olej spożywczy, 

szmatki bawełniane, tekstylne i papierowe formy szablonowe  

do wklejania na tekturę o właściwościach teksturowo- strukturalnych 

- papiery academia - brystol oraz fabriano 270 gr 
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II. 

Wprowadzenie do techniki odprysku-akwatinty. Specyfika pracy i zasady 

postępowania w aranżowaniu matrycy bez form pośrednich / 

transferowania obrazów 

4x4 godz. Praca nad prototypami oraz wdrożenie do dotychczas poznanej 

i wybranej techniki graficznej. Udoskonalanie pracy w formacie 

docelowym. 

4 godz. Prezentacja wykonanych prac . Przegląd okresowy  

dla wszystkich. Omówienie i podsumowanie dotychczasowych osiągnięc. 

Nie więcej niż 4 do 5 zjazdów. 

 

Materiały używane na zajęciach: 

- blachy cynkowe A5 i A4, tempera lub plakatówka zółta, pędzle  

do malowania bezpośrednio na blachach cynkowych ( kałanki i płaskie 

wg. uznania), werniks akwafortowy na miejscu 

- papiery  jak w technice collografi 

- farba do wklęsłodruku, czarna i brązowa- charbonell  

- szmaty bawełniane do czyszczenia oraz benzyna 

 

III. 

Prezentacja techniki druku płaskiego-autooffsetu. Omówienie pracy, 

przystąpienie do projektów oraz przygotowanie materiałów. 

4x4 godz. Opracowanie form drukujących przez naświetlenie w drukarni. 

Praca nad drukiem analogowym. Odbijanie w kolorach kontrastowych  

i niekontrastowych. 

Nie więcej niż 5 - 6 zjazdów 

 

Materiały używane na zajęciach: 

- blacha offsetowa – naświetlenie i odbiór we własnym zakresie  

we wskazanym punkcie poligraficznym 

- papiery jak wcześniej 

- farby offsetowe transparentna i biała 

- benzyna i szmaty do czyszczenia 
 

 

 

dr hab. Rafał Kochański 

Warszawa, 1.10.2018 r. 


