


Čo je to asambláž?
Ide o trojrozmerné umelecké 

dielo, zostavené z rôznych 
predmetov dennej potreby.



• Názov tejto techniky pochádza z francúzskeho slova „assembler“, ktoré 
znamená „zostrojiť“, čo vystihuje jeho charakter.

• Tento postup je veľmi podobný tvorbe koláže, ale rozlišuje sa, že výsledok 
nie je len plošný ale ide o trojrozmerné dielo, dokonca môže to byť aj 
objekt.

• Dôležitú rolu a veľkú obľubu nachádza táto technika v dadaizme, 
surrealizme a kubizme aj v období po-artu, ktorý vo výtvarnom umení 
dosiahol najväčší rozkvet v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

• Pop-artisti používali vo svojich prácach aj odpadový materiál



Asambláž od Anny 
Dabrowskej

Asambláž od Elfi
Cella



Ako sa dá vytvoriť jednoduchá asambláž a čo 
k tomu potrebujeme?
• Predovšetkým nápad, čo asi by som chcela vytvoriť. Môže to byť 

čokoľvek – zviera, lúka, portrét, postava, domček, strom, kvet, 
robot.....

• Výkres biely, farebný akýkoľvek a teraz všetko, čo poskytuje 
domácnosť, otcova dielňa, záhrada ako napríklad: rôzne cestoviny, 
fazuľa, hrach, rôzne ozdobne kamienky, gombičky, špagát, krajka, 
farebná látka, farebný papier, kartón, matičky, šruby, klince, drôt, 
plechovka, kamene, kvety, listy, mušle a veľa iného materiálu...

• Nožnice, lepidlo herkules alebo tavnú pištoľ 

• Nie je však potrebné rôzne predmety lepiť, stačí len kompozíciu 
poukladať na papier a zdokumentovať 



• Klasická asambláž je po nalepení rôznych predmetov do 
požadovaného tvaru domaľovaná akrylom, temperou alebo 
postriekané sprayom.

• Vaše podmienky doma nemusia byť prispôsobené k použitiu farieb a 
sprayov, preto stačí kompozíciu len vytvoriť.

• Ako Vaša asambláž bude vyzerať, závisí len od Vašej fantázii, 
obrazotvornosti, schopnosti narábaniu s predmetmi na ploche a 
vytvoreniu zaujímavej originálnej práce.

• Som si istá, že Vás táto práca zaujme tak ako mňa, keď som pre Vás 
pripravovala názornú kompozíciu.    



A teraz poďme na to..



Čo to asi bude? Najprv špagety a cestoviny...



Teraz pridáme nejaké mušličky, klince a 
kamienky....



Zopár listov, kôru a tvoríme ďalej...



A máme tu slimáka, včelu a chrobáka...



A už sa blížime k posledným úpravám...



Posledný list a lúka je hotová!



Pridávam ešte niekoľko prác pre inšpiráciu



Ďakujem za pozornosť!

Niekoľko slov na záver.

- Nebojte sa experimentovať

- Využite všetky možnosti, čo táto technika poskytuje

- Použite všetok materiál, čo doma a vonku nájdete

- A samozrejme nezabudnite na to najdôležitejšie bavte sa pri tvorbe 
Vášho diela!!!

- Teším sa na Vašu odozvu




