
 

 

 

1. PRACOWNIA  

 

Jak mały chłopiec stawał się artystą? 

Przed wiekami, w dawnych czasach, kiedy 

jeszcze państwami rządzili królowie, 

tworzenie malowidła czy posągu było dużo 

bardziej skomplikowane niż dziś. Po 

pierwsze, by zostać artystą, kilkunastoletni 

chłopiec (dawno temu tylko chłopcy i 

mężczyźni mogli uczyć się malowania czy 

rzeźbienia) był posyłany na naukę do 

pracowni dorosłego, wykształconego już w 

fachu malarza lub rzeźbiarza. Pracowania 

(warsztat) było to pomieszczenie, w którym 

dany twórca po prostu pracował, czyli 

wykonywał zlecone mu dzieła. Obrazy i 

rzeźby zamawiane były przez bogatych ludzi: 

królów, cesarzy, szlachtę i służyły do 

dekoracji zamków, pałaców i kościołów. W 

takim warsztacie artysta pracował sam lub 

miał pomocników, którzy pomagali mu, gdy 

miał dużo zleceń. Wykonywali oni łatwiejsze 

i mniej skomplikowane czynności. Artystę w 

pracowni obserwowali także uczniowie. 

Często awansowali oni najpierw na 

pomocników, a potem usamodzielniali się, 

zakładali swoje warsztaty i kompletowali 

własną ,,ekipę”. Ci z malarzy czy rzeźbiarzy, 

którzy mieli duży talent i tworzyli piękne 

dzieła sztuki, stawali się popularni. Wykonane 

przez nich prace cieszyły się uznaniem, a 

bogaci klienci, zadowoleni z usług artystów, 

polecali ich swoim znajomym lub zatrudniali, 

np. jako nadwornych malarzy władców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PODPIS 

 

Dlaczego więcej jest w historii znanych 

malarzy i rzeźbiarzy, a prawie wcale nie 

ma wśród nich kobiet? 

 

Kiedyś tylko mężczyźni mieli prawo do 

uczenia się w szkole lub na uniwersytecie. 

Rolą kobiety była opieka nad domem i 

dziećmi. Także zawodowo pracowali tylko 

mężczyźni. To dotyczyło również artystów. 

Kobiety tworzyły własne dzieła jedynie 

wtedy, gdy pochodziły z malarskiej czy 

rzeźbiarskiej rodziny. np. tato albo brat 

posiadali pracownię, w której kobieta mogła 

się uczyć, a potem tworzyć. Nawet wtedy 

dzieło kobiety-artystki często podpisywał 

(sygnował) mężczyzna. Kobiety z bogatszych 

rodów malowały głównie dla przyjemności, 

dla nabycia nowych umiejętności. Niekiedy 

udawało im się rozwinąć talent, a nawet 

zyskać sławę i uznanie. Tak było w przypadku 

włoskiej malarki Sofonisby Anguissoli. Była 

ona jednak wyjątkiem potwierdzającym 

regułę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MŁOTEK 

 

Jak wyglądała pracownia 

malarza/rzeźbiarza? 

Twórca, zanim stworzył dzieło, musiał je 

zaplanować, naszkicować. Także rzeźbiarz. 

Nie było to łatwe. Trzeba było mieć dużą 

wyobraźnię i umieć myśleć przestrzennie. 

Potem dopiero rzeźbiarz wykonywał mały 

model rzeźby np. w glinie, a następnie 

zabierał się za odkucie właściwego dzieła. 

Potrzebował do tego całego zestawu 

specjalistycznych dłut i młotków, by móc 

sprawić, że rzeźba w jednym miejscu będzie 

gładka, wypolerowana i lśniąca, w innym zaś 

chropowata, w zależności od tego, co 

planował ukazać. Malarz także musiał znaleźć 

sobie modela lub obiekt, które będzie 

przedstawiał na obrazie. Najpierw 

przygotowywał odpowiednio podkład, na 

którym zamierzał malować. Deskę trzeba było 

wyszlifować (gdy obraz powstawał na 

drewnianej desce), a płótno odpowiednio 

zaimpregnować, by nie wchłaniało farby. 

Artysta często robił wcześniej szkice swoich 

dzieł. Zazwyczaj tworzone ołówkiem, 

węglem lub kredką rysunki, miały pomóc mu, 

gdy będzie wykonywał główne dzieło, 

właściwy obraz. Takie szkice przenosił na 

przygotowany do malowania podkład, np. 

płótno lub drewno albo od razu, na podstawie 

szkiców, malował obraz. Przy takiej ilości 

pracy powstawał niezły bałagan, a w 

pracowni było zazwyczaj strasznie brudno... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SŁAWA 

 

Z czego dawniej artyści robili farby? 

Każda farba składała się z dwóch części: tego 

co nadaje jej kolor, czyli pigmentu oraz 

spoiwa. Pigment jest to zazwyczaj rodzaj 

barwnego proszku, który jest sypki. Aby go 

połączyć potrzebne jest właśnie spoiwo, czyli 

np. żółtko jaja, olej, miód lub klej zwany 

gumą arabską. Artysta, by zrobić samemu 

farbę, musiał w odpowiednich proporcjach i 

bardzo dokładnie wymieszać pigment ze 

spoiwem. Powstawała wtedy gładka farba, 

dająca piękny kolor. Zapytacie jednak, skąd 

malarze mieli takie kolorowe pigmenty? 

Dawniej pozyskiwali je z natury. W 

starożytnym Egipcie farby tworzono poprzez 

łączenie mielonych orzechów lub minerałów 

z tłuszczem – tym pochodzącym z roślin lub 

od zwierząt. Malarze kruszyli i ucierali w 

moździerzu skały, minerały (np. skała lapis 

lazuli dawała kolor niebieski), glinki i ziemie 

(kolor czarny), a nawet mielili ususzone 

robaczki zwane czerwcami... (tak powstawał 

pigment koloru czerwonego). 

 

5. OBRAZ 

 

Na czym można malować? Czy zawsze 

malowano obrazy na papierze albo płótnie? 

Można malować na różnego rodzaju 

podkładach. Początkowo malowano na skale, 

w średniowieczu dominowała deska, a od 

baroku (XVII wiek) na płótnie. Różne epoki 

miały także swoje ulubione kształty płócien i 

ram, np. w renesansie było to koło lub 

kwadrat, a w baroku dominowały duże 

prostokąty i kształt elipsy. Malowano także na 

szlifowanym kamieniu zwanym łupkiem, na 

powierzchniach metalowych, papierze, szkle 

(dzieła wykonane z kolorowych, małych 

kawałków szkła połączonych ołowiem  

nazywamy witrażami), na ścianach 

(nazywamy freskami) i murach (graffiti.) 

 

 

 

 

 



6. WYSTAWA 

 

Czy wszyscy artyści za życia byli  sławni i 

bogaci? 

Odpowiedź brzmi: NIE. Byli tacy artyści, 

którzy w czasach sobie współczesnych, gdy 

tworzyli, nie byli doceniani. Ich dzieła nie 

cieszyły się popularnością, a nawet bywało 

tak, iż ledwo mieli za co żyć. Często 

zmuszeni byli podejmować prace nie 

związane z działalnością artystyczną. Taki los 

spotkał chociażby XVII wiecznego malarza 

holenderskiego Jana Vermeer'a Dziś o jego 

obrazach kręci się filmy, pisze książki, robi 

wystawy, ale w okresie, gdy żył i malował, 

jego obrazy nie cieszyły się wielką 

popularnością. By utrzymać siebie i rodzinę 

prowadził gospodę, był handlarzem i 

rzeczoznawcą. Malował bardziej dla 

przyjemności niż dla sławy i pieniędzy. 

Dopiero po kilkuset latach jego dzieła zostały 

na nowo odkryte i docenione. Podobnie było 

ze słynnym Vincentem van Goghiem, 

któremu przez całe życie pomagał finansowo 

brat. Vincent sprzedał tylko jeden z kilku 

tysięcy obrazów, jakie namalował. Nie dożył 

dnia, kiedy jego dzieła zaczęto sprzedawać za 

ogromne sumy, jednakże na uznanie nie 

musiał czekać tak długo jak Vermeer. 

Podobna historia wiąże się z pochodzącym z 

Grecji, a tworzącym w Hiszpanii (w mieście 

Toledo) malarzem El Greco. Żył w XVI 

wieku, a sławę osiągnął dopiero w wieku XIX 

i XX. Często sztuka, którą tworzyli artyści, 

nie pasowała do epoki w jakiej żyli. Dopiero, 

gdy nastały inne czasy, zmieniły się obyczaje 

i zainteresowania, odkrywano artystów i ich 

dzieła na nowo. 

Wielu malarzy, rzeźbiarzy i architektów 

zyskiwało uznanie oraz sławę już za życia. 

Tak było z Leonardo da Vinci, Michałem 

Aniołem i Rafaelem w epoce renesansu, czy 

Giovanim Berninim w dobie baroku. Tworzyli 

dzieła tak piękne, niepowtarzalne i 

precyzyjne, że ich talent i sława znane były w 

całej Europie. 
 

 

 

 

 

 

 

7. FARBY 

 

Co to jest ,,maniera”? 

To indywidualny, sposób tworzenia: 

malowania czy rzeźbienia. Jedyny i 

niepowtarzalny dla danej osoby, tak samo jak 

charakter pisma. Maniera to takie 

,,artystyczne linie papilarne” danego twórcy, 

po których jest rozpoznawalny nawet wtedy, 

kiedy nie sygnuje (podpisuje) prac. Na jej 

podstawie często określa się, kto stworzył 

dany obraz czy rzeźbę. Zapytacie po co?  

By stwierdzić, że dane dzieło namalował 

właśnie ten artysta, a nie jego uczeń czy 

naśladowca lub wykluczyć fałszerstwo. 

Tak było w przypadku włoskiego malarza z 

epoki baroku - Carravaggia. Ponieważ miał 

wielu naśladowców, to właśnie maniera 

pozwoliła odróżnić jego obrazy od obrazów 

malarzy go naśladujących. 

 

 

 

8. RZEŹBA 

 

Jak powstaje rzeźba? 

Każdy rzeźbiarz doskonale potrafi także 

rysować i malować i od szkicu zaczyna swoją 

pracę. Wszystko po to, by przed odkuciem 

zrobić dokładny rysunek planowanej rzeźby. 

Powodem tego jest fakt, że rzeźba jest do 

oglądania z każdej strony, jest trójwymiarowa 

w przeciwieństwie do płaskiego obrazu. 

Następnie powstaje mały, zrobiony np. z 

wosku lub gliny przestrzenny projekt rzeźby. 

Nosi on nazwę BOZZETTO. Potem dopiero 

tworzy się właściwy model. Następnie za 

pomocą punc i młotków odkuwa się (lub 

odlewa z metalu) właściwą rzeźbę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. RAMA 

Czy na każdym materiale można malować 

 i jak się to robi? 

Najlepsze rodzaje płótna (materiału, na 

którym maluje się obrazy) to len i bawełna. 

Len jest trwały, chłonny, dobrze trzyma się na 

nim farba, lecz jest droższy od bawełny. 

Płótno naciąga się na blejtram, czyli 

odpowiadającą wielkości obrazu ramkę zbitą 

z drewnianych listew. Do blejtramu materiał 

przybija się gwoździkami lub zszywkami, co 

kilka centymetrów. Następnie gruntuje się 

płótno. Gruntowanie polega na pokrywaniu 

obu stron materiału specjalnym klejem.  

Wykonuje się to, by płótno było szczelne i nie 

wchłonęło farby oraz by ta nie odpadała z 

obrazu (w przeciwnym razie nałożona farba 

rozmyłaby się jak plama na spodniach czy 

koszulce). Obrazy na drewnie tworzy się 

nieco inaczej. Deskę, na której powstaje 

dzieło, trzeba wysuszyć, wyszlifować, by była 

gładka i nie miała drzazg, a potem nałożyć 

klej i grunt (np. ze zmielonego gipsu). Gdy 

całość wyschnie, a powierzchnia będzie 

równa, można już użyć farb. 

 

 

 

10. MALARZ 

 

Kiedy pojawili się pierwsi malarze? 

Ludzie malowali od bardzo dawna, lecz nie 

znamy ich nazwisk ani imion, pozostali 

anonimowi. Tworzyli na skałach i w grotach. 

Ryli ostrymi narzędziami kontur 

przedstawianego elementu np. zwierzęcia, a 

potem wypełniali te kontury farbą. Farby 

tworzyli sami. Żółty, pomarańczowy, 

brązowy, fioletowy lub czerwony kolor 

uzyskiwali dzięki naturalnym pigmentom, 

np.: ochrze - rodzajowi glinki (ziemi), którą 

prażono by uzyskać odpowiedni odcień. Takie 

barwniki mieszało się z tłuszczem lub wodą. 

Rysunki były proste i schematyczne, 

przedstawiały sceny z życia codziennego jak 

np.: sceny polowań (jaskinia w Lascaux).   

 

 

 

 

 

 

 

11. TYTUŁ 

 

Skąd się biorą tytuły dzieł? 

Nie zawsze tytuły dzieł sztuki nadawane są 

przez samych artystów. W dawnych czasach, 

w Starożytnym Egipcie czy w średniowieczu 

nieważne było nazwisko twórcy, ponieważ 

byli oni rzemieślnikami. Ich pozycja w 

społeczeństwie nie była wysoka, Niektórzy z 

nich sygnowali swoje dzieła (czyli 

podpisywali się na nich), ale działo się tak 

dopiero od XVI wieku, czyli od epoki 

renesansu. Bardzo często tytuły nadawano 

dziełom wiele wieków później, kiedy trafiały 

one do muzeów i…trzeba było je jakoś 

nazwać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. DZIEŁO/ARCYDZIEŁO 

  

Jak długo tworzy się dzieło? 

To, jak długo trwały prace nad wykonaniem 

obrazu lub rzeźby, zależało od wielu 

czynników, m.in: od materiału z jakiego 

powstawały, dla kogo były wykonywane (dla 

króla trzeba było się spieszyć). Często to 

wielkość i forma dzieła miały wpływ na czas 

jego powstawania, choć zdarzało się, że 

ogromne obrazy szybko wychodziły z 

pracowni artysty, podczas gdy małe obiekty 

dopracowywane były przez twórcę przez 

wiele lat. Wielokrotnie malarz czy rzeźbiarz 

pracowali nad kilkoma dziełami jednocześnie.  

Czasem artyści tworzyli dla siebie, wtedy też 

niekoniecznie zależało im na dokończeniu 

takiej pracy i nie spieszyli się z jej 

wykonaniem. Przykładem niedokończonego 

dzieła może być rzeźba Michała Anioła zwana 

,,Pieta Rondanini”. Takie prace pozostały 

niedokończone już na zawsze. 

 

 

 

 

 

13. TALENT 

 

Czy łatwo żyło się i pracowała artystom w 

dawnych czasach? 

Niełatwo. Samemu wykonywało się farby, 

pozyskiwało materiały niezbędne do pracy.  

Trudno było je zdobyć – musiano je  

sprowadzać z zagranicy, a co za tym idzie 

długo się na nie czekało. Trzeba też było 

otrzymać zlecenie, najlepiej od duchownego, 

szlachcica lub bogatego kupca, by za dzieło 

otrzymać zapłatę. Artysta musiał się także 

znać na panującej wówczas modzie, sztuce 

danego okresu i trafić w gust i upodobania 

klienta … co nie było łatwym zadaniem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

14. LEONARDO DA VINCI 

 

Którzy dawni artyści byli leworęczni? 

Niełatwo jest stwierdzić, czy malarze albo 

rzeźbiarze, żyjący kilka wieków temu, 

posługiwali się prawą czy lewą ręką. 

Pomagają w tym jedynie zapiski 

opowiadające o życiu i sposobie tworzenia 

artystów, jego narzędzia lub fartuch malarza 

(jeśli się taki zachował). Taki bardziej 

wybrudzony rękaw malarskiego fartucha 

może wyjaśnić, którą ręką – prawą czy lewą – 

malowano obraz. Leworęczni byli między 

innymi Michał Anioł, Rafael Santi, słynny 

portrecista Anton van Dyck. Obiema rękoma 

potrafił pisać i malować Leonardo da Vinci. 

Tak powstała m.in. „Dama z gronostajem” – 

jedyny obraz mistrza renesansu w polskich 

zbiorach. 


