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Technika olejna
Polega ona na pokrywaniu 
naprężonego i zagruntowanego 
płótna, gładkiej deski, sklejki 
pilśniowej lub innego podobrazia 
farbami olejnymi, w skład których 
wchodzi olej lniany, konopny lub 
makowy i odpowiednie pigmenty. 
Malarstwo olejne daje dużą 
swobodę w doborze i mieszaniu 
barw, uzyskania efektów 
przeźroczystości i przenikania 
barw oraz tworzenia złożonych 
faktur.  Umożliwia wielokrotne 
retuszowanie, przez nakładanie 
kolejnych warstw farby na obraz. 
Obrazy olejne cechuje duża 
trwałość.

http://www.wiw.pl/sztuka/plastyka/techniki/malarstwo/pict/olej-z.jpg


Istnieją dwie podstawowe techniki malarstwa olejnego
KLASYCZNA – warstwowa, laserunkowa 
rozwijana od XV/XVI w. Polegała na 
nakładaniu na barwny podkład, grunt 
cienkiej jednokolorowej podmalówki 
olejnej, następnie warstwy barwnego 
werniksu, a następnie kilkunastu warstw 
półkryjących lub przezroczystych 
(laserunkowych) farb olejnych.

ALLA PRIMA(„od pierwszego razu”), 
rozwijana od XVIII w. polega na położeniu 
jednej, nieraz bardzo grubej i modelowanej 
ruchem twardego pędzla, szpachelki, 
warstwy kryjących farb olejnych, 
mieszanych czasami bezpośrednio na 
obrazie. Odmianą tej techniki jest  
POINTYLIZM stworzony przez malarza 
Georges,a Seurata.



„Niedzielne południe na Grande – Jatte” Geurges 
Seurat 

                    „ Zdjęcie z krzyża” Peter Paul Rubens 



AKWARELA – Technika ta polega na 
malowaniu rozcieńczonymi w 
wodzie pigmentami na porowatym 
papierze, który szybko wchłania 
wodę. To jedna z tańszych technik, 
lecz bardzo trudna, gdyż nie daje 
możliwości dokonywania poprawek. 
Plama raz położona zwłaszcza 
ciemna jest nie do poprawienia. 
Stosuje się farby wodne, robi się je 
mieszając sproszkowane barwniki 
ze spoiwem- gumą arabską. 
Sprzedawane są w małych 
guziczkach, tubkach lub miseczkach.  
Używamy w tej technice pędzli 
szerokich, miękkich, okrągłych ze 
spiczastym końcem. Akwarele obrazy 
mają delikatną zwiewną kolorystykę , 
technikę tą stosuje się do tematów nie 
wymagających detali tzn. pejzaż, 
zwiewny portret itp..

„Dagna Przybyszewska”  
autor Jurand Konieczny

„Utarczka ze Szwedami” Artur 
Grottger 

„W Tatrach” Wojciech Kossak

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dagny_Przybyszewska.jpg


GWASZ  -obrazy malowane tą 
techniką  mają „pełne” kolory, a nie 
jak w akwareli prześwitujące. Farby 
gwaszowe to farby wodne z 
domieszką kredy lub bieli, 
nadające jej właściwości kryjące, 
oraz gumy arabskiej będącej 
spoiwem. Technika znana w 
Europie od średniowiecza, 
stosowana głównie w XVII i XVIII , 
choć jest popularna do dzisiaj. 
Malowanie gwaszem jest najczęściej 
stosowane do wykonywania 
szkiców do obrazów olejnych oraz 
ilustracji do książek. Maluje się na 
gładkim papierze, kartonie, 
tekturze, niezbyt cienkim i 
wsiąkliwym, białym, szarym lub 
kolorowym. Farby sprzedawane są 
w tubkach lub słoiczkach. Te tańsze 
nazywane są plakatówkami, 
temperami lub szkolnymi. Pędzle i 
reszta przyborów jest bardzo 
podobna jak w przypadku akwareli. 

Vincent Van Gogh „ Korytarz w 
przytułku”

                    „Abstrakcja” autor       
współczesny

Fragment ilustracji książkowej



PASTEL
To trudna technika malarska, w której posługujemy się farbami w 
postaci cienkich pałeczek uformowanych z barwników, kredy, 
gipsu i specjalnego spoiwa. Mają one jasne i delikatne 
”pastelowe” odcienie. Pastele to rodzaj kredek ale służą przede 
wszystkim do malowania. Naniesione na papier kolory można 
łączyć i mieszać przez rozcieranie. Obecnie można kupić dwa 
rodzaje pasteli suche i olejne. Pastele suche stosowano już w XVIII 
w. Można nimi rysować na papierze, płótnie i kartonie. Farby te 
łatwo się osypują, wymagają utrwalenia specjalnym płynem 
(fiksatywą) i oprawienia pod szkłem. Pastele olejne (tłuste) są 
dużo łatwiejsze w użyciu, nie osypują się, można nimi malować 
na każdym podłożu.

Stanisław 
Wyspiański



TEMPERA  to technika malarska znana od 
starożytności. Do końca XV w. była techniką 
najpopularniejszą. Farby temperowe są obecnie 
często wykorzystywane, schną stosunkowo szybko, 
nie wymagają gruntowania, nadają się do malowania 
na płótnie, desce jak i papierze. Do produkcji farb 
temperowych potrzebne są trzy składniki: faza 
tłusta( np. olej schnący lub werniks), faza wodna 
(woda lub roztwór wodnego kleju) i tzw. emulgator 
(żółtko jaja kurzego, sok czosnkowy, figowy, 
niektóre żywice z drzew liściastych, mleko), który 
umożliwia zmieszanie faz w jednolite spoiwo. Jest 
to najważniejszy składnik emulsji temperowej. 
Malowidła wykonane temperą jajową są szczególnie 
odporne na upływ czasu. Ten rodzaj farby 
wykorzystywano w tradycyjnej technice malowania 
ikon. Farby temperowe możemy podzielić na tłuste i 
chude. Pierwsze z przewagą oleju lub werniksu, 
schną wolno ale po wyschnięciu stają się 
wodoodporne i przypominają farby olejne. Tempery z 
przewagą wody schną szybciej ale po wyschnięciu 
jaśnieją i łatwo zmyć je wodą, przynajmniej gdy są 
świeże. Obecnie sprzedawane farby temperowe są 
nimi tylko z nazwy, nie mają tych właściwości co te z 
poprzednich wieków.

Sandro Botticelli 1485 „Narodziny Wenus”

Lorenz Frolich 1883  „Swen Widłobrody”

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Swen_Widlobrody_ubt.jpeg&filetimestamp=20050508141637


KOMPOZYCJA
Kompozycja – to układ elementów zestawionych ze sobą w taki sposób, aby 

tworzyły harmonijną całość.

RODZAJE KOMPOZYCJI:  
Otwarta i zamknięta 

Statyczna i dynamiczna



Kompozycja symetryczna i 
asymetryczna

Kompozycja 
abstrakcyjna i 

realistyczna

Kompozycja z elementem



PERSPEKTYWA
Określenie stosowane w architekturze, malarstwie i fotografii, oznaczający 
sposób oddania trójwymiarowych obiektów i przestrzeni na płaszczyźnie. 
Istnieje kilka rodzajów perspektyw: linearna (zbieżna, geometryczna), 
barwna ( malarska), powietrzna, odwrócona.

Perspektywa linearna pozwala pokazac 
trójwymiarową przestrzeń na 
dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu. 
Wg tej perspektywy wszystkie linie 
prostopadłe do przedstawionego 
widoku, zbiegają się w jednym punkcie 
na linii horyzontu, która zawsze 
znajduje się na wysokości oczu 
patrzącego. Zbieganie się ku 
horyzontowi linii prostopadłych 
powoduje, że przedmioty wrysowane 
między linie w miarę ich oddalania się 
maleją.

Perspektywa barwna zwana 
malarską – sposób oddania 
przestrzeni na płaszczyźnie poprzez  
wykorzystanie właściwości barw. 
Perspektywa  ta wykorzystuje 
zjawisko optyczne, które polega na 
złudzeniu, że pewne kolory zdają się 
być bliżej lub dalej od 
obserwowanego, choć w 
rzeczywistości są tak samo oddalone. 
Kolory zimne wydają się oddalać, a 
ciepłe zbliżać.



Perspektywa powietrzna 
 służy zwiększeniu iluzji głębi. Przestrzeń wpływa na odbiór tonów i kolorów. W 
miarę oddalania się w kierunku horyzontu zwiększa się warstwa powietrza między 
obiektem a obserwującym. Wraz ze zwiększeniem się odległości tony i barwy 
bledną i srają się jaśniejsze, bardziej niebieskawe a kształty przedmiotów mniej 
wyraźne, jakby zamglone. Za wynalazcę perspektywy powietrznej jest uznawany 
Leonardo Da Vinci. 

„ Św. Anna 
Samotrzecia”

Mona Lisa 
„Gioconda”



Układ rzędowy najprostszy 
sposób ukazywania, stosowany 
w staroegipskich malowidłach i 
reliefach (w formie i 
porządkowanej, w regularnych 
pasach, umieszczonych jeden 
nad drugim) polegał na 
umieszczaniu rzeczy 
odleglejszych ponad tymi, które 
znajdują się bliżej.

Układ kulisowy  to ukazywanie 
głębi przez odpowiednie ustawienie 
przedmiotów. Stosowanie układu 
kulisowego, opiera się na tym, że w 
naturze przedmioty bliższe, przy 
pewnym ustawieniu, przesłaniają 
częściowo te, które znajdują się za 
nimi. 

Malowidło na ścianie jaskini w 
Lascaux


