
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY IV  

ZAJĘCIA: 28-29.05.2020 

TEMAT: „Techniki Malarstwa - Frotaż

DEFINICJA (do wpisania do zeszytu)

Frotaż to jedna z technik dziedziny Malarstwa. Jej 

po polsku: „tarcie”. Technika ta polega na odrysowywaniu faktury dowolnych przedmiotów, np. powierzchni 

drewna, tkanin, liści, kamieni i innych materiałów z 

rzeczy i poprzez mocne pocieranie go ołówkiem

faktury powierzchni tych przedmiotów na papierze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika ta użyta została po raz pierwszy w latach 20. XX w

Zainspirował się on widokiem starej drewnianej podłogi

figury. Chcąc je uwiecznić, położył na podłodze kartkę papieru i zaczął 

Powstał niezwykły rysunek, który przypominał tajemniczy las, zamieszkany przez stworzenia podobne do 

ptaków. Tak powstała pierwsza seria rysunków w nowej, nie stosowanej dotąd technice, którą nazwano 

„frotażem”. Frotaże Maxa Ernsta opublikowan

naturalna - zdjęcia poniżej). Stały się wzorem dla artys

odrysowując konkretne powierzchnie 

Frotaż. Kompozycja z odrysowanych faktur.” 

(do wpisania do zeszytu):  

to jedna z technik dziedziny Malarstwa. Jej nazwa pochodzi od francuskiego słowa 

. Technika ta polega na odrysowywaniu faktury dowolnych przedmiotów, np. powierzchni 

drewna, tkanin, liści, kamieni i innych materiałów z fakturą. Artysta przykłada papie

poprzez mocne pocieranie go ołówkiem lub innym rysującym narzędziem, 

tych przedmiotów na papierze. 

Technika ta użyta została po raz pierwszy w latach 20. XX w. przez niemieckiego artystę 

Zainspirował się on widokiem starej drewnianej podłogi. W jej zniszczonej powierzchni dostrzegał rozmaite 

położył na podłodze kartkę papieru i zaczął pocierać po niej miękkim ołówkiem

rysunek, który przypominał tajemniczy las, zamieszkany przez stworzenia podobne do 

ptaków. Tak powstała pierwsza seria rysunków w nowej, nie stosowanej dotąd technice, którą nazwano 

Maxa Ernsta opublikowano w 1926 pod tytułem „Histoire Naturelle” 

się wzorem dla artystów, uprawiających później tę technikę, w której 

konkretne powierzchnie - można uzyskać często niezwykłe, fantastyczn

nazwa pochodzi od francuskiego słowa „frottage”, czyli 

. Technika ta polega na odrysowywaniu faktury dowolnych przedmiotów, np. powierzchni 

. Artysta przykłada papier do powierzchni danej 

lub innym rysującym narzędziem, odwzorowuje ślady 

mieckiego artystę Maxa Ernsta. 

. W jej zniszczonej powierzchni dostrzegał rozmaite 

po niej miękkim ołówkiem. 

rysunek, który przypominał tajemniczy las, zamieszkany przez stworzenia podobne do 

ptaków. Tak powstała pierwsza seria rysunków w nowej, nie stosowanej dotąd technice, którą nazwano 

toire Naturelle” (Historia 

tów, uprawiających później tę technikę, w której 

, fantastyczne portrety i pejzaże. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda zdejmowania odcisków z kamiennych, ceramicznych lub metalowych reliefów

współczesną nazwą, była znaną techniką reprodukcyjną w Chinach jeszcze przed naszą erą

sposób, przed rozpowszechnieniem się fotografii, 

powierzchni lub ozdobne wzory odkrywanych w wykopaliskach naczyń, czy zdobień ścian

 

 

 

 

 

 

Metoda zdejmowania odcisków z kamiennych, ceramicznych lub metalowych reliefów

była znaną techniką reprodukcyjną w Chinach jeszcze przed naszą erą

przed rozpowszechnieniem się fotografii, stosowali ją też archeolodzy, chcąc utrwalić fakturę 

powierzchni lub ozdobne wzory odkrywanych w wykopaliskach naczyń, czy zdobień ścian

Metoda zdejmowania odcisków z kamiennych, ceramicznych lub metalowych reliefów, choć nie pod 

była znaną techniką reprodukcyjną w Chinach jeszcze przed naszą erą. W podobny 

, chcąc utrwalić fakturę 

powierzchni lub ozdobne wzory odkrywanych w wykopaliskach naczyń, czy zdobień ścian (zdjęcia poniżej). 



Frotaż jest jedną z popularniejszych technik plastycznych

ze światem sztuki. W technice tej można tworzyć

przy pomocy techniki frotażu. Można też umieszczać elementy frotażu w kompozycjach wykonanych w 

formie tradycyjnego rysunku. Frotaż może być 

Wszystko zależy od pomysłu autora na nastrój kompozycji, jaką tworzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKA FILMOWA O FROTAŻU

Frotaż zagrał w jednej z części filmów o przygodach 

słynnego podróżnika i archeologa 

W filmie „Indiana Jones i ostatnia krucjata

w weneckich katakumbach wykonuje frotaż tarczy 

średniowiecznego rycerza, na której zapisano

informacje potrzebne do odnalezienia legendarnego 

świętego Grala (zdjęcia obok). :) 

 

FILM INSTRUKTAŻOWY  

Obejrzyj uważnie dwa krótkie filmy, w których przedstawiono zasady wykonania frotażu:

https://www.youtube.com/watch?v=mlLAfdiZzLc

https://www.youtube.com/watch?v=ynuxYPVemzU

 

ZADANIE TWÓRCZE: 

Wykonaj frotaż pod tytułem: „Cztery strony świata
aby stworzyć magiczny wygląd „czterech stron” otaczającego Cię świata. Liczę na Twoją kreatywność! :)
dziedzina: Malarstwo 
technika: frotaż 
format: A4 
 
Wykonanie pracy: do 5 maja. Pracę dostarcz do szkoły, by otrzymać za nią ocenę. 
 
Więcej informacji o frotażu wygoogluj

Frotaż jest jedną z popularniejszych technik plastycznych, od których dzieci rozpoczynają swoja przygodę 

W technice tej można tworzyć autonomiczne dzieła plastyczne, tzn. w całości wykonane 

Można też umieszczać elementy frotażu w kompozycjach wykonanych w 

. Frotaż może być jednobarwny (monochromatyczny) lub 

Wszystko zależy od pomysłu autora na nastrój kompozycji, jaką tworzy (przykłady poniżej)

CIEKAWOSTKA FILMOWA O FROTAŻU 

filmów o przygodach 

słynnego podróżnika i archeologa - Indiany Jones'a.  

Indiana Jones i ostatnia krucjata” bohater  

w weneckich katakumbach wykonuje frotaż tarczy 

średniowiecznego rycerza, na której zapisano tajne 

trzebne do odnalezienia legendarnego 

Obejrzyj uważnie dwa krótkie filmy, w których przedstawiono zasady wykonania frotażu:

com/watch?v=mlLAfdiZzLc 

https://www.youtube.com/watch?v=ynuxYPVemzU 

Cztery strony świata”. Przedstaw ten intrygujący tytuł
aby stworzyć magiczny wygląd „czterech stron” otaczającego Cię świata. Liczę na Twoją kreatywność! :)

Pracę dostarcz do szkoły, by otrzymać za nią ocenę.  

wygoogluj w internecie! :) 

, od których dzieci rozpoczynają swoja przygodę  

, tzn. w całości wykonane 

Można też umieszczać elementy frotażu w kompozycjach wykonanych w 

(monochromatyczny) lub wielokolorowy. 

(przykłady poniżej).  

Obejrzyj uważnie dwa krótkie filmy, w których przedstawiono zasady wykonania frotażu: 

en intrygujący tytuł w interesujący sposób, 
aby stworzyć magiczny wygląd „czterech stron” otaczającego Cię świata. Liczę na Twoją kreatywność! :) 

https://www.youtube.com/watch?v=mlLAfdiZzLc
https://www.youtube.com/watch?v=ynuxYPVemzU
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Frota%C5%BC

