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Необходими материали 

.  изрезки от списания и вестници 

. парчета цветни или ръчно 

изработени хартии 

. снимки и други намерени 

предмети 

. рисунки на плодове, изрязани 

картинки на весели приказни герои  

. лечило 

. ножица 

. картон , цветни листове и др. 

Примери и Наблюдения 

Какво е колаж? 

” Колаж е термин, получена от техниката и се отнася до 

картина състои от парчета намерени обекти:. Парчета 

вестник, бита на възраст тръстика носител, обвивка смола, 

дължина на низ, консервени кутии Колаж може да бъде 

направен изцяло от намерено обекти, или може да бъде 

комбинация от обектите и собствена рисунка . 



 

 

 

 

Колаж ( / к ə л ɑː ʒ / , от френски : Coller "за лепило" или 

"да се придържат заедно" е техника за създаване на 

техниката, използвани главно във визуалните изкуства , но 

в музика твърде , чрез което изкуството произтича от сбор 

от различни форми, като по този начин създава ново 

цяло. (Сравнете с pastiche , което е "поставяне" заедно.) 

 



Колажът понякога може да включва изрезки от списания и 

вестници , панделки , боя , парчета цветни или ръчно 

изработени хартии, части от други произведения на 

изкуството или текстове, снимки и други намерени 

предмети , залепени върху лист хартия или платно. 

Произходът на колажа може да се проследи стотици 

години, но тази техника направи драматична поява в 

началото на 20-ти век като художествена форма на 

новост. 

 

Терминът колаж е въведен както от Жорж Брак, така и от 

Пабло Пикасо в началото на 20 век, когато колажът се 

превърна в отличителна част от съвременното изкуство .  

 

 

 

 

Пабло Пикасо , Представя  нарязана и залепена цветна хартия, 

гваш и дървени въглища върху картон, 43,5 х 33 см, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso


 

 

 



 

 

Може да нарисувате вашите любими герои на лист или 

кадастрон. След това да добавите изрязани различни 

видове подове. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПРИЯТНА РАБОТА 


