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WYDZIAŁ GRAFIKI, ASP W WARSZAWIE  
PRACOWNIA GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ – prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka i mgr Maciej Deja 
Program przewiduje kursy ćwiczeń związanych z poznaniem i wykonaniem prac w klasycznych technikach 
graficznych, takich jak: linoryt, suchoryt, akwaforta, akwatinta czy metody transferu obrazu. Ćwiczenia 
poprzedzone prezentacją, mają na celu ukazanie możliwości artystycznych poznawanych technik. 
Zapoznanie z zasadami sygnowania grafik, budowania kolekcji sztuki graficznej a także wprowadzenia          
w tajniki pracy warsztatu graficznego. 
 

PROGRAM PRACOWNI GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ   
KURS AKADEMIA OTWARTA - DOROŚLI DO SZTUKI 
Zajęcia mają zachęcić kursantów do dalszego poznawania i studiowania sztuki. 
Program pracowni przewiduje poznanie klasycznych technik graficznych w ich 
podstawowym wymiarze oraz ukazanie możliwości technicznych i artystycznych 
warsztatu graficznego. Kandydaci przechodzą kurs ćwiczeń warsztatowych związanych 
z poznaniem i wykonaniem prac w klasycznych technikach graficznych: linorytu, 
suchorytu, akwaforty, akwatinty a także metody transferu obrazu czy użycia szblonu.  
Każda technika graficzna jest szczegółowo omawiana i przedstawiana. Przygotowany 
wykład (w programie PP) prezentuje zarys historyczny poznanej techniki oraz ukazuje 
najnowsze osiągnięcia artystyczne w danej dziedzinie. Wprowadzenie do techniki 
pogłębia wystawa - prezentacja oryginalnych prac współczesnych artystów z Kolekcji 
Imprint – Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie.  
Ważnym elementem w procesie nauczania jest wprowadzenie uczestników kursu             
w tajniki pracy i poruszania się w specyficznych warunkach warsztatu graficznego. 
Istotnym elementem wiedzy grafika jest także zapoznanie sie z zasadami sygnowania 
prac, stanowienia nakładów i edycji. Kolejnym punktem programu jest przygotowanie 
ekspozycji powstałych prac w Galerii Pracowni. 
Program przewiduje cykl ćwiczeń. Są to zadania czysto formalne, ukazujące jednak 
piękno i szlachetność dopiero co poznanej techniki graficznej, operujące prostą formą czy 
strukturą materii graficznej. Program został przygotowany tak aby rozwijać w jednym 
ćwiczeniu, różne etapy realizacji kolejnych zadań i technik. (Na przykład rysunek 
opracowany linearnie z użyciem akwaforty zostaje ponownie uzupełniony plamą 
akwatinty.) Praca z kursantami przebiega indywidualnie.  Począwszy od korekty projektu, 
poprzez opracowanie matrycy aż po wykonanie odbitki końcowej. 
 
Semestr zimowy  
4 godz. Wykład, prezentacja techniki druku wypukłego, linorytu, omówienie metody pracy, 
przystąpienie do projektów. Prezentacja metody druku przedruku anastatycznego – 
transferu obrazu (także fotograficznego) na podłoże matrycy.  
4 godz. Przenoszenie obrazu na matrycę i opracowanie matrycy. 
 
4 godz. Pierwsze odbitki próbne czarno białe, praca nad matrycą. 
4 godz. Studiowanie metod druku wypukłego z użyciem koloru, użycie dwu matryc, 
wykorzystanie szablonu, przejście tonalne. 
 
4 godz. Przedruk anastatyczny z użyciem koloru transfer na papier.  
4 godz. Studiowanie dotychczas poznanej i wybranej metody graficznej.  
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4 godz. Prezentacja wykonanych prac w przestrzeni galerii pracowni. Omówienie sposobu 
ekspozycji grafik, zasad sygnowania, oprawiania, stanowienia nakadów. 
4 godz. Wykład prezentacja nowej techniki druku wklęsłego, akwaforty. Omówienie metody 
pracy, przystąpienie do projektów oraz przygotowanie materiałów. 
 
4 godz. Opracowanie matrycy akwaforty. 
4 godz. Trawienie oraz póbne odbitki, opracowanie matrycy w technice akwaforty. 
 
4 godz. Przygotowanie odbitki w technice akwaforty. 
4 godz. Uzupełnienie akwaforty kolorem z wykorzystaniem metody szablonu. 
 
Semestr letni 
4 godz. Wykład, prezentacja techniki, druku wklęsłego, akwatinty, omówienie metody pracy, 
przystąpienie do projektów.   
4 godz. Przygotowanie akwatinty z użyciem asfaltu, kredki oraz innych materiałów. 
 
4 godz. Opracowanie techniki akwatinty 
4 godz. Prezentacja metody druku przedruku anastatycznego – transferu obrazu (także 
fotograficznego) na podłoże matrycy z użyciem akwatinty, Omówienie techniki 
przygotowanie projektów. 
 
4 godz. Opracowywanie techniki akwatinty metodą transferu. 
4 godz. Opracowywanie techniki akwatinty w połączeniu z akwafortą. 
 
4 godz. Prezentacja filmu o wybranych artystach, praktykujących nowe metody działań 
graficznych. Włączenie osób z grupy do przygotowania prezentacji o ulubionych artystach. 
4 godz. Opracowanie techniki akwatinty. 
 
4 godz. Wykład, prezentacja techniki, druku wklęsłego. Omówienie techniki suchęj igły, 
przygotowanie projektów.  
4 godz. Opracowywanie techniki suchej igły 
 
4 godz. Opracowywanie techniki suchęj igły,  
4 godz. Przygotowywanie odbitek w technice suchej igły 
 
Kontynuacja w kolejnym roku 
Zajęcia przewidują kontynuację w kolejnym roku z możliwością poszerzenia nauki                      
o dodatkowe techniki graficzne, takie jak: 
technika odprysku, technika miękkiego werniksu, collografia czy wybrane metody 
autorskie opracowywania matrycy. 
 
 
prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 
Warszawa 1.10. 2018 r. 
 


