
Faktura dookoła nas. Frotaże jako dokumentacja wybranych 
fragmentów przestrzeni domowej. 

Faktury dookoła nas 

Faktura określa charakterystyczne cechy powierzchni przedmiotu. Najlepiej można ją zbadać przy 
pomocy zmysłów wzroku i dotyku. Rozejrzyjcie się wokół siebie i zobaczcie, jak wiele różnych 
faktur Was otacza. Dotknijcie przedmiotów, które macie pod ręką, swojego ubrania, włosów, 
twarzy. 

Przestrzeń domowa również obfituje w zróżnicowane fakturowo powierzchnie, w zależności np. 
od materiału, z jakiego zostały wykonane. Możecie tam napotkać powierzchnie gładkie (jak np. 
szyby okien), szorstką (np. ściany), falistą, pomarszczoną, śliską, twardą lub miękką (np. dywan, 
wykładzina). Bardzo wiele przedmiotów w przestrzeni domowej ma też fakturę niejednorodną. 

Możecie oglądać i czuć pod palcami różne powierzchnie: gładką, szorstka, falistą, pomarszczoną, 
miękką lub też niejednorodną. 
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W sztuce faktura zależy od tworzywa dzieła, techniki w jakiej zostało wykonane, rodzaju 
podobrazia, rodzaju farby i tego, co ewentualnie do niej dodamy, sposobu jej nakładania, użytych 
narzędzi i zamysłu artysty. 

Impast jest techniką stosowaną w malarstwie olejnym i akrylowym, która polega na grubym, 
wypukłym nakładaniu farby na płótno. Nakładając Impast na całej powierzchni obrazu artysta 
uzyskiwał szorstką, jakby rzeźbioną fakturę nazywaną pastoso. 

Impast stosowali między innymi tacy artyści jak Frans Hals, Rembrandt, Claude Monet i Vincent 
van Gogh. Była też techniką powszechnie stosowaną przez twórców XX wieku 
w malarstwie informel. 
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Wyzwanie  

 
Wykonaj pracę plastyczną dokumentującą Twoją drogę po mieszkaniu/domu, w technice frotażu, 
składającą się z kilku frotaży w dowolnym formacie. Do swojej pracy wykonaj opis zawierający 
informacje takie jak: 

data, 
lokalizacja, 
powierzchnia na której wykonało się frotaż. 

Słownik pojęć 

Faktura 
charakterystyczny sposób ukształtowania powierzchni przedmiotu (w plastyce – powierzchni 
dzieła). 

Frotaż 
z fr. frottage – tarcie [czyt. frotaż]. Technika odciskania faktury przedmiotów na powierzchni 
papieru. Powstaje w wyniku przyłożenia papieru do przedmiotu i mocne pocieranie ołówkiem 
(lub podobnym narzędziem). 

Impast 
z wł. impasto – ugniatam. Technika malarska (stosowana głównie w malarstwie olejnym lub 
akrylowym), polegająca na nakładaniu wypukłej, grubej warstwy farby. 

Dokumentacja 
zbiór materiałów, dokumentów mających wartość dowodową, informacyjną lub opisową. 
Również tworzenie takich dokumentów. 

Informel 
kierunek w sztuce europejskiej powstały na przełomie lat 40 i 50 wieku, polegający na swobodnej 
ekspresji w malarstwie wynikającej ze stosowania barwnych plam i linii. 
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