
PRZEDMIOT: PLASTYKA 

KLASY IV  

ZAJĘCIA: 16-17.04.2020 

TEMAT: „Faktura - różne rodzaje powierzchni w kompozycji plastycznej. Faktura dzieła sztuki.” 

DEFINICJE (do wpisania i narysowania w zeszycie):  

Faktura (w plastyce), to inaczej rodzaj powierzchni kompozycji plastycznej. Prace plastyczne mogą 

mieć różną fakturę, np. „małą fakturę” - gdy praca posiada niewielkie nierówności na swojej 

powierzchni lub „dużą fakturę” - gdy powierzchnia pracy jest bardzo nierówna. Ze względu na użycie 

w różnych dziedzinach sztuk plastycznych różnych materiałów - bardzo często powstałe kompozycje 

mają różną fakturą. Na przykład w dziedzinie RYSUNKU, gdy wykonamy rysunek przy pomocy kredek 

na kartce papieru - powstała kompozycja będzie miała delikatne nierówności powierzchni 

(naniesione na papier rysikiem kredek), czyli minimalną fakturę. Gdy w dziedzinie MALARSTWA 

wykonamy kolaż z różnych rodzajów papieru (używając np. papieru z gazet, bibuły i tektury falistej), 

to powierzchnia takiej kompozycji będzie nierówna, czyli będzie miała dużą fakturę. Możemy 

stworzyć kompozycje bez faktury (czyli zupełnie płaskie) oraz kompozycje o bardzo dużej fakturze, 

np. w dziedzinie RZEŹBY, gdzie faktura towarzyszy zawsze jednemu ze środków wyrazu plastycznego, 

czyli bryle. Faktura w dziedzinie ARCHITEKTURY odnosi się przede wszystkim do kształtowania 

powierzchni różnych budowli i użytych do tego materiałów, np. kamienia, betonu, metalu, czy szkła. 

Bez faktury wiele dzieł plastycznych po prostu nie mogłoby istnieć.  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rysunku często przedstawiamy rzeczy z fakturą, ale to jedynie 
złudzenie, gdyż  powierzchnia rysunku nie ma faktury. 

Faktura lub jej brak najlepiej widoczna jest w rzeźbie, np. powyższej 
- pt. „Pieta”, Michała Anioła, w której artysta genialnie(!) wyrzeźbił  
w marmurze szaty Matki Bożej trzymającej ciało Jezusa Chrystusa. 

W Malarstwie często artyści, chcąc wzmocnić siłę wyrazu obrazu, dodają fakturę - 
kładąc bardzo grubą warstwę farb (wybranych kolorów) i kształtując odpowiednio 
fakturę obrazu za pomocą specjalnych, malarskich szpachelek. 

Kolaż z różnych rodzajów papieru (np. tektury 
falistej) jest kompozycją z elementami o różnej 
fakturze. 



FAKTURA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (NIE TYLKO PLASTYCZNYCH) 

Faktura towarzyszy wszystkim powierzchniom materiałów, które wykorzystujemy (nie tylko)  

w plastyce, choć fakturę możemy szukać praktycznie na każdej powierzchni, z którą się spotkamy.  

W chwili, gdy czytasz ten tekst - obok ciebie znajduje się szereg powierzchni o różnej fakturze. 

Zróbmy więc krótką przerwę i poszukajmy różnych faktur wokół ciebie! :) 

 

 Dotknij dłonią szyby okna (czystą dłonią! :) 

Pamiętaj, że mama umyła okna na święta!). Przesuń 

delikatnie dłoń po gładkiej szybie okna... Zapewne 

nie poczujesz pod palcami żadnych nierówności, bo 

(generalnie) szklane szyby - i podobne materiały, 

jak np. plastik, czy plexi - nie posiadają faktury. I 

choć powierzchnia szyby (gdybyśmy obejrzeli jej 

powierzchnię pod mikroskopem) nie jest płaska, 

ponieważ posiada delikatne nierówności wielkości 

0,0001 mm, to jest materiałem uznawanym za wzór 

powierzchni idealnie płaskiej.  

 

 

 Dotknij dłonią którejś z otaczających cię  

w pokoju ścian i delikatnie przesuń dłoń po ścianie. 

Mimo, że ściana wydaje się być płaska - z pewnością 

poczujesz pod palcami delikatne nierówności. To 

faktura, jaką pozostawił po sobie wałek lub pędzel 

podczas malowania. Ściany mogą mieć bardzo różną 

fakturę, w zależności od pomysłu na ich plastyczne 

wykończenie - malarskie lub przy pomocy tapet  

o różnych wzorach i fakturach. 

 

 

 Na pewno masz w pokoju (w domu) różne 

sprzęty wykonane z drewna. Sprawdź dotykiem 

- jaką fakturę mają drewniane powierzchnie 

wokół ciebie. Drewno i kamień, to dwa 

naturalne materiały, które mogą mieć bardzo 

różne rodzaje powierzchni. Od tysięcy lat ludzie 

wykorzystują fakturę tych i innych materiałów w 

takich dziedzinach sztuki, jak ARCHITEKTURA i 

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE (np. przy tworzeniu i 

produkcji naczyń, mebli i ubiorów). 

 

 

Drewno i kamień są najstarszymi materiałami, jakie 
wykorzystuje człowiek od powstania naszej cywilizacji. 
Naturalna faktura tych materiałów stała się wzorem dla 
imitacji faktur, np. na tapetach, jakimi oklejamy ściany. 

Tafle szkła ze względu na brak faktury bardzo łatwo dają 
się umyć. Powierzchnie z fakturą trudniej jest wyczyścić. 

Ściany, które zostaną wykończone artystycznie fakturą 
są ciekawsze dla naszego oka, a wiele wieszanych na 
nich np. zdjęć, czy obrazów, prezentuje się efektowniej. 



ARTYŚCI CZĘSTO IMITUJĄ (NAŚLADUJĄ) FAKTURĘ SPOTYKANĄ W NATURZE 

Fakturę w kompozycjach plastycznych możemy dosłownie stworzyć, używając wybranych przez nas 

materiałów posiadających fakturę. Jednak artyści tworząc dzieła sztuki, bardzo często imitują różne 

faktury, tworząc ich wizualne złudzenie. W MALARSTWIE i RYSUNKU, używając różnych kombinacji 

środków wyrazu plastycznego (kreski i plamy) oraz efektów plastycznych (np. światłocienia  

i perspektywy), wizualnie odtwarzają fakturę różnych rzeczy, przedmiotów i powierzchni obiektów 

przyrody, zwierząt i ludzi. W rysunkach, obrazach i rzeźbach artyści bardzo często przedstawiają np. 

fakturę włosów portretowanych osób, fakturę sierści lub piór zwierząt, fakturę kory drzew,  

czy w pejzażach różnorodną fakturę liści drzew, skał i kamieni, itd. Wraz z rozwojem malarstwa, 

artyści coraz wierniej potrafili podpatrywać i przedstawiać fakturę w swoich obrazach i rysunkach. 

 

  

 

 

 

 

Pojęcie faktury różnych przedmiotów i (nawet) faktury zjawisk, zaczęło mieć szczególne znaczenie  

w malarstwie nowoczesnym (druga połowa XIX i pierwsza XX wieku). Nowe kierunki w malarstwie 

nowoczesnym zaczęły eksponować różne podejście artystów do sposobu ukazania faktury w ich 

obrazach, dając efekty dotąd niespotykane... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktura kory drzew w malarstwie.                  Faktura sierści zwierząt w malarstwie.               Faktura włosów w rysunku. 

Faktury płaszczyzn w malarstwie hiszpańskiego malarza Juana Grisa. 

Piękne, geometryczne faktury w malarstwie Gustava Klimta. 

Niezwykłe faktury przyrody w pejzażach Vincenta van Gogha. Faktury tkanin w malarstwie Paula Cézanne'a. 



ZADANIE TWÓRCZE 1 - „FAKTURA W PRZYRODZIE” 
 
Kartkę w bloku rysunkowym podziel na cztery części liniami na środku długości i szerokości kartki. W 
każdym utworzonym prostokącie kartki narysuj wybrany przez ciebie przykład faktury, jaki możemy 
spotkać w przyrodzie. Przeglądając zdjęcia przyrody w internecie, wybierz cztery różne rodzaje faktur. 
Dla każdej z faktur - jeśli będzie to możliwe - wybierz nieco inną gamę kolorystyczną tak, aby 
kompozycja była ciekawa pod względem kolorystycznym. Odwzorowując różne faktury w rysunku - 
przyjrzyj się dokładnie i wnikliwie szczegółom różnych faktur w przyrodzie. Zrób to tak, abyś 
zapamiętał jak najwięcej detali (szczegółów). I nie poddawaj się! :) 
Na wykonanie pracy masz czas do 29 kwietnia. Wykonaną pracę zachowaj do oceny! 
 
dziedzina: Rysunek 
technika: kredki 
format: A4 
 

ZADANIE TWÓRCZE 2 - „PORTRET ZWIERZĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM FAKTURY” 

Jak pamiętasz - robiliśmy na zajęciach podobną pracę. Tym razem jednak na „modela” do pozowania 
musisz wybrać (w internecie) zwierzę, które posiada sierść lub pióra, czyli jego ciało pokrywa jakaś 
faktura. Twoim zadaniem będzie przedstawienie w technice rysunku kredkami dokładnej faktury 
sierści lub upierzenia wybranego zwierzęcia. Oprócz kształtów i proporcji części ciała - musisz 
przedstawić fakturę jaka pokrywa dane zwierzę. Nie zapomnij o kolorystyce sierści, czy piór. Są one 
często charakterystyczne dla każdego gatunku i po niej możemy go rozpoznać. I nie poddawaj się! :) 
Na wykonanie pracy masz czas do 29 kwietnia. Wykonaną pracę zachowaj do oceny! 
 
dziedzina: Rysunek 
technika: kredki 
format: A4 
 

CIEKAWOSTKI O FAKTURZE: 

Faktura lub jej brak w otaczającym nas świecie często pomaga lub przeszkadza nam w życiu... :)  

 Na przykład, gdy chcesz pojeździć na łyżwach, to idealna byłaby do tego powierzchnia 

lodowiska bez faktury. Wyobrażasz sobie lodowisko z fakturą lodu taką, jak kolczaste 

ubranko jeża?! Na takim kolczastym lodowisku jazda byłaby zupełnie niemożliwa... :)  

 Gdy w zimie miałbyś pomaszerować po chodniku bez żadnej faktury (pokrytym lodem), to 

efektowne piruety na tak śliskim chodniku z pewnością zakończyłyby się upadkiem! Dlatego 

w zimie wyślizgane powierzchnie śniegu i lodu posypuje się piaskiem, aby zwiększyć ich 

fakturę i tarcie - byśmy się nie poślizgnęli. Dlatego nasze buty też mają fakturę, czyli bieżnik. 

Tak jak opony samochodowe. Ich bieżnik ma małą fakturę w lecie, a dużą w zimie. 

 Gdy w aquaparku chcesz zjechać do basenu po zjeżdżalni, często zastanawiasz się - dlaczego 

do rynny zjeżdżalni leje się stale woda? To właśnie płynąca woda powoduje m.in. to, że 

plastikowa rynna z różnymi nierównościami jest idealnie śliska, czyli „usuwa” z niej fakturę. 

Dzięki temu twój zjazd w dół nie napotyka żadnych przeszkód... :) 

 Jak wiesz, szklana szyba jest materiałem uznawanym za wzór idealnie płaskiej powierzchni, 

choć posiada mikro-nierówności. Jednak spoglądając przez bezbarwne szyby w oknach, 

nasze oko nie dostrzega tych mikro-nierówności, bo są zbyt małe i bez przeszkód oglądamy 

to, co widać za oknem. Niestety, jest to często powodem wielu śmiesznych zdarzeń,  

gdy roztargnieni ludzie nie zauważają np. szklanych drzwi i zderzają się z nimi... :) 

 Faktura w sklepie,  to inaczej „papierowy rachunek” za jakąś kupioną rzecz, towar lub 

usługę. Ale to nie plastyka! :) 

Więcej wiadomości o rodzajach faktur różnych przedmiotów znajdziesz w  internecie! :) 


