
Z A D A N I E  1 

tryptyk wczoraj, dziś i jutro
Graficzna interpretacja tytułowej frazy na trzech pionowo zorientowanych arkuszach formatu 
A3. Forma tryptyku pozwala pokazać sekwencję obrazów ukazujących zjawiska poddane 
działaniu czasu. To czy czas ma wpływ na transformację pojęć, obiektów, zjawisk i w jaki 
sposób są one uporządkowane – pozostaje kwestią indywidualnej interpretacji. Również sam 
fenomen „czwartego wymiaru” może być obiektem reflekcji. Jak go widzimy i czujemy? Czy 
jest linearny i ciągły, czy czas się „powtarza” w swoistej pętli, czy ma jakiś koniec?
 
Prace powinny być połączone ze sobą wzdłuż dłuższej krawędzi tak, by stanowiły jeden 
panoramiczny format (rysunek poniżej) ale umożliwiały złożenie pracy do formatu A3. 
Poszczególne części tryptyku trzymają się jednak swojego formatu – nie przechodzą na strony 
sąsiednie. 

Kolorystyka: czerń, biel plus jeden dowolny kolor akcentowy dla całego tryptyku. 
Zastosowanie koloru nie jest jednak obowiązkowe. Dozwolone jest użycie dowolnej techniki 
malarskiej lub rysunkowej. Cytowanie materiałów fotograficznych i reprodukcji możliwe 
jest wyłącznie w przypadku użycia techniki college’u z zastrzeżeniem, że fotografia nie jest 
jedyną stosowaną techniką w realizacji zadania. 

W ocenie pracy w równym stopniu będą brane pod uwagę  
następujące aspekty: 
1. pomysł, 
2.  kompozycja poszczególnych formatów  

oraz kompozycja połączonego tryptyku. 
3. walory plastyczne dzieła.

 



Z A D A N I E  2 

dyptyk prawdziwy fałsz
Coraz częściej przekonujemy się, że przekazy tabloidyzującego się świata mediów to 
wypełniacze treści, pseudo-prawdy. Obliczone są na klikalność, na „nakręcenie” wirtualnego 
ruchu. Do wykonania zadania plastycznego potrzebna będzie poszerzona refleksja dotycząca 
tego problemu – dostrzeżenie mechanizmów manipulacji, deformacji czy propagandy. 

Praca ma charakter dyptyku, w którym należy wymyślić i zrealizować dwa przeciwstawne 
choć równie fałszywe komunikaty dotyczące wybranego przez siebie zagadnienia 
z dowolnego obszaru życia. Poprzez zderzenie tekstu (cytowanego lub zredagowanego 
samodzielnie) i obrazu, należy doprowadzić, do zmiany skali, zmiany sensu, np.  aprecjacji 
spraw błahych lub deprecjacji tych ważnych. Integralną częścią zadania jest liternictwo, 
które można wykonać ręcznie (kaligrafia, collage) lub złożyć w dostępnym edytorze tekstu 
i dokleić w obszarze opisanym poniżej.

Dwa formaty A3 tworzące dyptyk należy podzielić tak, by pojawiły się na nich pola 
kwadratowe oraz płaszczyzny na ekspozycję tekstu – przylegające do górnej lub dolnej 
krawędzi formatu. Pole kwadratowe to miejsce na kreację. Pole tekstowe będzie zawierało 
tytuł, tekst, hasło – pomysł na przyciągnięcie uwagi, nadający całości konkretnego charakteru 
(sensacyjnego, poetyckiego, politycznego, społecznego, reklamowego, etc…). 

Lorem ipsum 
dolor Lorem 
ipsum dolor sit 

Lorem ipsum 
dolor Lorem 
ipsum dolor sit 

Lorem ipsum 
dolor Lorem 
ipsum dolor sit 

Lorem ipsum 
dolor Lorem 
ipsum dolor sit 

Kolorystyka: czerń, biel plus jeden dowolny kolor akcentowy dla całego dyotyku. 
Zastosowanie koloru nie jest jednak obowiązkowe. Dozwolone jest użycie dowolnej techniki 
malarskiej lub rysunkowej. Cytowanie materiałów fotograficznych i reprodukcji możliwe 
jest wyłącznie w przypadku użycia techniki college’u z zastrzeżeniem, że fotografia nie jest 
jedyną stosowaną techniką w realizacji zadania. 

W ocenie pracy w równym stopniu będą brane pod uwagę  
następujące aspekty: 
1. pomysł, 
2.  kompozycja poszczególnych formatów  

oraz kompozycja połączonego tryptyku. 
3. walory plastyczne dzieła
4.  adekwatność formy literniczej  

do podejmowanego tematu i jej kompozycja



Z A D A N I E  3 

tryptyk niebo, ziemia, piekło
Graficzna interpretacja frazy „niebo, ziemia, piekło” na trzech poziomo zorientowanych 
arkuszach formatu A3. Oczywiście nie chodzi tutaj o ilustrowanie religijnie nacechowanych 
pojęć tylko o umiejętność znalezienia powiązanych ze sobą zjawisk (także: obszarów 
życia, przedmiotów, etc.), przy których tytułowe etykiety będą prowokować do nowych 
interpretacji, do oryginalnego spojrzenia na rzeczywistość/nierzeczywistość w poważnym 
lub niepoważnym znaczeniu. Obszar poszukiwań odpowiedzi jest otwarty i może dotyczyć 
zarówno przestrzeni realnych jak i zupełnie wirtualnych, materialnych i wyimaginowanych, 

Prace powinny być połączone ze sobą wzdłuż dłuższej krawędzi tak, by stanowiły jeden 
wertykalny format ale umożliwiały złożenie pracy do formatu A3. Poszczególne części 
tryptyku trzymają się jednak swojego formatu – nie przechodzą na strony sąsiednie. 

                                                    

Kolorystyka: czerń, biel plus jeden dowolny kolor akcentowy dla całego tryptyku. 
Zastosowanie koloru nie jest jednak obowiązkowe. Dozwolone jest użycie dowolnej techniki 
malarskiej lub rysunkowej. Cytowanie materiałów fotograficznych i reprodukcji możliwe jest 
wyłącznie w przypadku zastosowania techniki college’u z zastrzeżeniem, że fotografia nie 
może być jedyną stosowaną techniką w realizacji zadania. 

W ocenie pracy w równym stopniu będą brane pod uwagę  
następujące aspekty: 
1. pomysł, 
2.  kompozycja poszczególnych formatów  

oraz kompozycja połączonego tryptyku. 
3. walory plastyczne dzieła.

 


