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Scenariusz inspirowany pracą Tomasza Ciecierskiego „BEZ TYTUŁU” (1978)
autor: Bożena Wiśniewska
warsztat zrealizowany w ramach warsztatów Wzornik. Warsztaty dla na-
uczycieli i edukatorów

PRZEBIEG ĆWICZENIA

Wprowadzenie
Przyjrzyjcie się pracy Tomasza Ciecierskiego. Czy są to wstępne rysunki i 
szkice, czy gotowa praca? Czy praca składa się z kilku niezależnych od siebie 
fragmentów, czy jest spójna? Czy widzimy proces jej powstawania? Czy jest 
to praca malarska? Czy praca jest abstrakcyjna czy figuratywna? Czy dzieło 
sztuki musi coś przedstawiać i czy ta praca opowiada historię? Czy ta praca 
mówi nam coś o autorze? Czy ważny jest kolor, kompozycja? Czy bazgroł 
może być dziełem sztuki? Czy praca musi być ładna, żeby być dziełem sztuki? 
Czy nie mając płótna i sztalug możemy malować? Jakich środków i technik 
użył autor do wyrażenia swoich odczuć, wypowiedzi? 

Przygotowanie
Potrzebne będą arkusze szarego papieru pakowego, kartki A3 w niebieskim 
kolorze, możecie użyć gotowych lub przygotować własny kolor niebieski na 
papierze o ciekawej fakturze. Białe kartki, ołówki, kleje, nożyczki.

Działanie
Przyjrzyjcie się sobie wzajemnie. Patrząc na siebie, zmrużcie oczy tak, aby 
zatarły się szczegóły, a Wy dostrzeżecie sylwetki jako plamy. Weźcie tylko 
nożyczki i zaobserwowaną sylwetkę wytnijcie w niebieskim papierze, bez 
wstępnego szkicu. Możecie wycinać pojedyncze kształty i formy. Nabiorą 
one znaczenia po złożeniu razem. Myślcie o kompozycji kształtów. Rozłóżcie 
wycięte formy na podłożu-szarym pakowym papierze. Poświęćcie trochę cza-
su, aby różnie je układać i aranżować. Może to być obraz figuratywny albo 
całkowicie abstrakcyjny. Jak wolicie. Jeżeli będziecie zadowoleni z kompozycji 
możecie przykleić wycięte kształty do podłoża. Teraz, ołówkami dorysujcie, 
dokomponujcie kolejną część pracy. Niech to będzie portret osoby, którą 

obserwowaliście. Dopełnijcie swoje prace fragmentami białego papieru, jeśli 
uważacie to za słuszne. 

Zakończenie
Przyjrzyjcie się efektom swojej pracy. Czy skupialiście się raczej na przedsta-
wianiu emocji, czy ukazywaniu świata w realistyczny sposób? Co było łatwe, 
a co trudne? Czy coś was w tym ćwiczeniu denerwowało i ograniczało? Czy 
do wyrażania i przekazywania swoich przeżyć i myśli łatwiej jest używać oso-
bistych środków i znaków? Jakiej strategii użyliście? Jakie znaczenie ma kolej-
ność konstruowania pracy? Czy ważniejszy był dla was kolor czy kompozycja?

Uwagi
Czas trwania ćwiczenia 1,5 h. Nie podchodźcie do wycinania ze zbytnią dro-
biazgowością. Zapełniajcie kompozycją szare arkusze bez skrępowania.

Warianty ćwiczenia
Możemy wykorzystywać wcześniej powstałe szkice, które staną się ,,prelu-
dium’’ do końcowych kompozycji – kolaży. 

Słownik
ABSTRAKCJA – dzieło sztuki, w którym obraz obiektu lub wyobrażenia 
uproszczono do najistotniejszych aspektów formy i treści.
FORMA – wielkość i kształt trójwymiarowego obiektu. 
KOLAŻ -  technika tworzenia obrazów na płaskiej powierzchni przez nakle-
janie odpowiednio dobranych materiałów i łączenie go z innymi technikami 
plastycznymi.
KOMPOZYCJA – układ elementów na obrazie
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Tomasz Ciecierski

typ obiektu: rysunek
rok powstania: 1978
materiał/technika: kredka, ołówek, papier
wymiary: 46 x 56 cm
numer inw.: R-217
reprodukcja na licencji: CC BY-NC-ND 3.0
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Warsztaty przeprowadziła Bożena Wiśniewska
Brały w nim udział dzieci z pracowni plastycznej MARENGO 
11-15 lat
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Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


