
TECHNIKI 
ARTYSTYCZNE
Matura z historii sztuki



Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Materiał ten jest ograniczony 
prawami autorskimi i nie może 
być kopiowany, rozprowadzany 
i użytkowany w żadnej innej formie, 
jak tylko  na użytek własny kupującego. 
Szanujmy swoją pracę i czas, 
który na nią poświęcamy :)

www.artbelfer.pl



Techniki malarskie 
(malarstwo ścienne/monumentalne)



Freski to malowidła
naścienne
Można je malować na
mokrym tynku (al fresco)
Lub na suchym tynku (al
secco)
Freski rozpowszechniły się
w malarstwie włoskim w
XIV w.

Fresk



Fresk en 
grisaille

Malowidło ścienne
imitujące rzeźbę



Technika polegająca na malowaniu
za pomocą farb w sprayu słów i
znaków na ścianach
budynków/pociągów
Graficiarze swoje dzieła tworzą
nielegalnie, bez pozwolenia
Obecnie najbardziej popularnym
grafficiarzem jest Banksy

Grafitti



Sztuka uliczna
Wielkoformatowe malowidło
na ścianach budynku
Od graffiti różni się tym, że
powstaje w sposob legalny w
ustalonym wcześniej miejscu

Mural



Mozaika to obraz składający
się z drobnych,
różnokolorowych kamieni,
fragmentów szkła lub
ceramiki
Poszczególne elementy są
przyklejane do ściany za
pomocą zaprawy wapiennej
lub żywicy

Mozaika



Technika polegająca na
nakładaniu warstw tynku i na
zeskrobywaniu fragmentów
warstw wierzchnich
Poprzez odsłanianie warstw
wcześniej nałożonych na
ścianie powstaje dwukolorowy
lub wielobarwny wzór

Sgrafitto



Technika rozpowszechniona
w okresie gotyku
Szklane elementy wycinane
są za pomocą rozgrzanego
pręta
Szkła wprawia się w ołowiane
ramki osadzone między
żelaznymi sztabami

Witraż



Techniki malarskie 
(malarstwo tablicowe i sztalugowe) 

+ rysunek



Technika
polagająca na
malowaniu wodnymi
farbami (pigment
wymieszany z
wodą) na chłonnym
podobraziu,
najczęściej papierze
celulozowym

Akwarela



Technika odnosząca się głównie do
malarstwa olejnego, polegająca na
kładzeniu farb bezpośrednio na
zaprawie, bez przygotowywania
podmalówki i rysunku

Alla Prima

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_olejne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podmal%C3%B3wka


Sposób malowania opracowany
przez Paula Gauguina i
kontynuowany przez malarzy
skupionych wokół szkoły z
PontAven. Polegał na stosowaniu
plam o jednolitej barwie
otoczonych konturem

Cloisonizm



Polega na ograniczeniu palety barw
Farby nakładane są plamami "czystych”
kolorów, które, obserwowane z pewnej
odległości, łączą się w siatkówce oka widza,
tworząc kolory uzupełniające
Uzyskuje się w ten sposób efekt wibracji i
świetlistości
Był popularny w malarstwie
impresjonistycznym

Dywizjonizm



Technika malarska polegająca na
użyciu farb, których spoiwem jest
wosk pszczeli
Przykładem takich obrazów są m.in.
portrety fajumskie

Enkaustyka



Malowanie farbą wodną z domieszką
kredy lub bieli
Ma większe właściwości kryjące niż
akwarela
Spoiwem farby jest guma arabska

Gwasz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Farba


Malarstwo olejne zostało
rozpowszechnione w Niderlandach
w XV w.
Polega na używaniu farb złożonych
z pigmentu i oleju
Gotowy obraz olejny pokrywa się
werniksem, czyli przezroczystą
warstwą ochronną

Olej



Laserunek to przezroczysta lub
półprzezroczysta warstwa farby,
zmieniająca ton lub barwę niższych
warstw obrazu, zwłaszcza olejnego
Sfumato to łagodne przejścia z partii
ciemnych do jasnych, dające mgliste,
"miękkie" efekty kolorystyczne

Laserunki  i sfumato
w malarstwie olejnym

https://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ton_barwny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz


Technika malarska, w której
artysta używa pałeczek
uformowanych z barwników,
kredy, gipsu i specjalnego
spoiwa
Mają one jasne odcienie
Pastele to rodzaj kredek, ale służą
do malowania (od rysunku
ważniejsze są plamy barwne)

Pastel



Tworzenie obrazów za pomocą kropek,
które oglądane z odległości zlewaj się
tworząc obraz
Technika stosowana przez
neoimpresjonistów, głównie Georgea
Seurata

Pointylizm (puentylizm)



Czerwonobrunatna kredka używana
do tworzenia szkiców lub rysunek
wykonany taką kredką
Nazwa pochodzi od łacińskiego
określenia krwi (sanguis, -inis)

Sangwina

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkic
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


Malarstwo znane od starożytności,
najbardziej popularne w okresie
średniowiecza
Spoiwem barwników jest tzw.
emulsja temperowa, która składa
się z wody, oleju i emulgatora np.
żółtka jaj

Tempera

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytno%C5%9B%C4%87


Rysunek wykonany węglem drzewnym
Węgiel używany jest do wykonywania
prac graficznych niewymagających
odwzorowania wielu szczegółów
Prace wykonane węglem utrwala się
za pomocą fiksatywy

Węgiel

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fiksatywa


Techniki graficzne



Technika, która pozwala na powielanie rysunku dzięki wcześniej
przygotowanej formie
Grafika artystyczna polega na wykonaniu przez artystę matrycy, a
następnie odbijaniu jej na papierze, tworząc ryciny — odbitki
(działa to mniej więcej jak pieczątka)
Istnieje bardzo dużo odmian grafiki ze względu na różne techniki i
materiały, z których tworzy się matrycę

Grafika



drzeworyt
linoryt
miedzoryt
mezzotinta

Techniki mechaniczne:

Podział (sposób obróbki matrycy)

akwaforta
akwatinta
litografia
chromolitografia

Techniki chemiczne:



miedzioryt
mezzotinta
akwaforta
akwatinta

Druk wklęsły:

Podział (rodzaj druku)

linoryt
drzeworyt

Druk wypukły:
litografia
chromolitografia
monotypia
sitodruk (serigrafia)

Druk płaski:



Technika trawiona
Druk wklęsły
Matrycę z blachy pokrywa
się warstwą werniksu i
tworzy rysunek
Kolejnym etapem jest
zanurzenie matrycy w
kwasie, który trawi linie
rysunku

Akwaforta



Technika trawiona
Druk wklęsły
Matrycę z blachy pokrywa się
warstwą werniksu i tworzy rysunek,
odkrywając płaszczyzny metalu
Kolejnym etapem jest zanurzenie
matrycy w kwasie, który trawi
płaszczyzny

Akwatinta



Technika mechaniczna
Druk wypukły
Polega na żłobieniu drewnianej
matrycy w taki sposób, że jej wypukłe
elementy zostawiają ślad na kartce

Drzeworyt



Technika mechaniczna
Druk wypukły
Polega na żłobieniu matrycy z
linoleum w taki sposób, że jej wypukłe
elementy zostawiają ślad na papierze

Linoryt



Technika trawiona, druk płaski
Matrycą jest kamień, na którym
zatłuszczającą kredką wykonuje się rysunek 
Następnie kamień poddaje się działaniom
kwasów
Farbę drukową, przyjmują tylko
niewytrawione, zatłuszczone wcześniej
kredką fragmenty
Chromolitografia jest litografią barwną

Litografia i chromolitografia



Chromolitografia,
Henri de Toulouse-
Lautrec



Technika mechaniczna
Druk wklęsły
Matryca z miedzianej płytki, na której
tworzy się chropowatą powierzchnię
Powierzchnię wygładza się - im
gładsza powierzchnia, tym jaśniejsze
miejsce na grafice

Mezzotinta



Technika mechaniczna
Druk wklęsły
Polega na opracowaniu miedzianej
matrycy, w której ryje się rowki i
wypełnia je tuszem

Miedzioryt



Druk płaski
Monotypia to technika pozawalająca na
wykonanie tylko jednej odbitki, wymaga
wykonania rysunku na metalowej lub
szklanej powierzchni i przeniesienia go
na papier np. za pomocą wałka

Monotypia



Druk płaski
Matryca jest drobnoplecioną siatką
Przygotowanie formy drukowej
polega na wykonaniu szablonu,
czyli zakryciu miejsc nie
drukujących
Technika często stosowana przez
Andyego Warhola 

Sitodruk (serigrafia)



Techniki zdobnicze i dekoracje



Tkane dekoracje
przeznaczone do wieszania
na ścianach
Najsłynniejsze polskie
arrasy znajdują się w
Zamku Królewskim na
Wawelu

Arras



Technika emalii polega na kładzeniu
sproszkowanego, barwnego szkliwa
na metalowy przedmiot i późniejszym
wypalaniu

Emalia



Zdobienie przedmiotu
bardzo cienkim
drucikiem, tworzące
drobną, dekoracyjną
siatkę

Filigran



Zdobienie przedmiotów drobnymi
kuleczkami metalu, najczęściej złota lub
srebra

Granulacja



Zdobienie rękopisów
(manuskryptów) miniaturami
(niewielkimi ilustracjami), złotem
lub dekoracyjnymi literami

Iluminowanie



Technika zdobienia przedmiotów
polegająca na wykonywaniu
wgłębień w podłożu i wklejaniu w
nie płytek z różnych materiałów,
np. drewna, kości słoniowej,
metalu, masy perłowej, kolorowych
kamieni, złota 

Inkrustacja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9B%C4%87_s%C5%82oniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metal_(materia%C5%82oznawstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_per%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oto


Technika zdobnicza polegająca
na tworzeniu obrazu przez
wykładanie powierzchni
przedmiotów drewnianych
innymi gatunkami drewna

Intarsja

 by Pko, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torun_kosciol_Sw_Ducha_detal_drzwi_pn.jpg,  Creative Commons

Attribution 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_(technika)
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.en


Glazurowana, wielobarwna ceramika
Z majoliki wyrabiano przede wszystkim
bogato zdobione naczynia
W okresie renesansu rodzina della Robbia
rozpowrzechniła ją w rzeźbie

Majolika



Pokrywanie powierzchni ścian i
elemetów architektonicznych
materiałem składającym się z
gipsu lub cementu oraz
proszkiu marmurowego
Technika naśladuje marmur

Marmoryzacja

 by Januszk57, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:592201_dolnośląskie_Krzeszów_mauzoleum_Piastów_7.JPG,

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Januszk57
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en


Dekoracja polegająca
na wyryciu w metalu
rowków, wypełnieniu
ich ciemną pastą, a
następnie
wypolerowaniu całości

Niello



Każda wielobarwna
ozdoba malarska
ścian, sufitów,
sklepień oraz rzeźb 

Polichromia

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sufit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie


Wytłaczanie wypukłych
elementów na powierzchni
blachy za pomocą młotka

Repusowanie 
(trybowanie)

 by Leo2004, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MaskAgamemnon.png, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Unported

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Leo2004&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


Wykonywanie na
metalowej powierzchni
wgłębień w formie liter lub
dekoracji

Rytowanie (grawerstwo)



Dekoracja rzeźbiarska
integralnie związana z
architekturą
Wykonana ze stiuku (materiału
gipsowego lub wapiennego)
W stiuku wykonywano
dekoracje i rzeźby figuralne
zdobiące kościoły oraz pałace

Sztukateria



Techniki rzeźbiarskie



Technika rzeźbiarska stosowana w
starożytności
Polega na łączeniu kości słoniowej i
złota oraz innych drogocennych
materiałów

Chryzelefantyna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9B%C4%87_s%C5%82oniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oto


Płaskorzeźba, której
kopozycja nieznacznie
występuje z powierzchni
tła

Relief płaski



Relief wypukły

Płaskorzeźba, której
kopozycja znacznie
występuje z powierzchni
tła



Relief wklęsły

Relief, w którym
płaszczyzna
powierzchni wystaje
powyżej wykonanej
kompozycji



Technika opracowywania rzeźb
kamiennych np. z marmuru lub
piaskowca

Technika kuta



Technika opracowywania rzeźb brązowych
Jedną z technik odlewniczych jest technika na
wosk tracony
Najpierw wykonuje się woskowy prototyp rzeźby
Następnie okleja się go gipsem lub inną masą
ogniotrwałą
Później usuwa się wosk (np. gorącą wodą)
Do pustej formy wlewa się płynny metal np. brąz
Po rozbiciu formy rzeźbę poddaje się szlifowaniu

Technika odlewnicza 



Sztuka rzeźbienia w drewnie
Snycerstwo było najbardziej popularne w
okresie rozwoju sztuki gotyckiej

Snycerstwo



Nowoczesne techniki artystyczne



Action painting to malarstwo gestu
rozpowszechnione w Stanach
Zjednoczonych po II wojnie światowej
przez Jacsona Pollocka
Polega na rozlewaniu farby wprosta na
płótno
Dripping (coulage) jest odmianą action
painting - polega na przechylaniu płótna
tak, by farba stworzyła zacieki

Action painting i dripping (coulage)



Działalność w sztuce współczesnej
związana z opakowywaniem
przedmiotów lub architektury
Najważniejsze ambalaże tworzył
Christo

Ambalaż (emballage)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_wsp%C3%B3%C5%82czesna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Christo


Forma artystyczna polegająca
na tworzeniu trójwymiarowych
kompozycji z gotowych
przedmiotów
Twórcą pojęcia był Jean
Dubuffet

Asamblaż

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozycja_(sztuki_wizualne)


Technika artystyczna polegająca na
formowaniu płaskich kompozycji z
różnych materiałów i tworzyw
Została rozpowszechniona w okresie
kubizmu

Collage (kolaż)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozycja_(sztuki_wizualne)


Przeciwieństwo kolażu
Sztuka polegająca na
odklejaniu i zrywaniu kolejnych
warstw kolażu

Decollage (dekolaż)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kola%C5%BC


Technika malarstwa
automatycznego
polegająca na rozciskaniu
farby między dwiema
warstwami materiału np.
papieru

Dekalkomania



Sytuacja przestrzenna przeznaczona
dla osób pasywnie w niej
uczestniczących
Skomplikowane ukałady lub wnętrza
mające na celu szokowanie odbiorcy

Environment



Obraz fotograficzny będący
kombinacją kilku zdjęć

Fotomontaż



Technika odciskania
faktury dowolnych
przedmiotów na
powierzchni papieru przez
przyłożenie papieru do
danej rzeczy i mocne
pocieranie go ołówkiem

Frotaż (frottage)



Technika malarska
wykorzystująca efekt
powstały po podpaleniu
lub zadymieniu papieru
świecą oraz rozdmuchaniu
rozlanej farby czy sadzy na
płótnie

Fumage (fimaż)

 by Humberto Antonio Muniz, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonio_Muñiz_-_Silent_Symphony.jpg,  Creative

Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Abe21lincoln&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


Technika malarska polegająca na
zdrapywaniu farby z płótna
Została rozpowrzechniona przez
Joana Miró i Maxa Ernsta

Grataż

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podobrazie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst


Instalacja to dzieło
plastyczne o przestrzennych
walorach 
Zbudowane przez artystę_kę
i dopasowane do konkretnej
przestrzeni

Instalacja

 by Adrian Grycuk, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plac_Zbawiciela_w_Warszawie_014.JPG,  Creative Commons

Attribution-Share Alike 3.0 Poland

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boston9
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en


Dzieła sztuki stworzone z
gotowych przedmiotów
codziennego użytku
Jako pierwszy w ten sposób
zaczął tworzyć Marcel Duchamp

Ready-made


