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Wstęp 
 
Realizacja reliefu z intarsją służy doskonaleniu umiejętności rzeźbiarsko-zdobniczych i jest 
mniej wymagającą formą realizacji projektu dla osób mniej zaawansowanych w samym proce-
sie rzeźbienia. Realizowana jest z regularnych prostych do wykreślenia i wykucia figur geome-
trycznych, ale posiada swą atrakcyjność zdobniczą i może być samodzielnie potem doskonalo-
na metoda prób i błędów,  w oparciu o poznane wcześniej techniki bazowe i stosowana w 
sztuce użytkowej. Zdobyte tu umiejętności pozwalają eksperymentować i w obszarze płasko-
rzeźby i w obszarze intarsji lub też w kiedyś częstszym, dziś bardziej eksperymentalnym, łą-
czeniu intarsji w marmurze z reliefem 

Początki 
 
Na gładkiej płycie marmuru kararyjskiego o wymiarach 20 x 20 x 3 cm  projektujemy kształ-
ty kwadratu i koła, zarysowujemy (trasujemy)  je subbią. następnie jak w ćwiczeniach podsta-
wowych wewnątrz wykuwamy subbia kratownicę  

 

Następnie z wnętrz tych figur wybie-

ramy marmur, tworząc z nich wnęki 

na osadzenie innych kamieni. Wyku-

wanie wnęk rozpoczynamy suubią 

gradiną i stopniow pogłębiamy 

wnęk. Potem należy scalpello wy-

równać brzegi i dno wnęk.   



Kolejnym krokiem jest wykonanie szablonów, które posłużą do wycięcia intarsjowanych ka-
mieni. Szblony wycina się kartonu i dopasowuje ścisłe do kształtu wnęk 

Następnie po dopasowaniu szablonów do wnęk, 
odrysowujemy je na płytkach z innego marmuru, 
które będziemy intarsjować w wykutą płytkę. Do 
intarsjowania może być użyty marmur o innych 
właściwościach niż carra, zwłaszcza marmur kolo-
rowy, nawet może być kruchy. Z kolei jeśli w da-
nym kawałku marmuru chcemy wykonać relief  
musi on być miękki. 
Następnie wycinamy wg obrysu kwadraty, wyko-
rzystują do tego diamentowa piłe do cięcia szkła, 
którą możemy kupić w każdym sklepie interneto-
wym z materiałami do witraży. Ponieważ sama pi-

ła diamentowa ma kształt pierścienia, dlatego 
ważne jest, aby prowadzć kamienie po zewnętrz-
nej stronie obrysu od sieie wprost na ostrze, gdyż 
inaczej brzegi płytki nie będą prostopadłe do po-
wierzchni płytki. Następnie szlifuje się nierówości 

na szlifierce, któa służy również do szlifowania 
szkła i jest dostępna w każdym sklepie dla witra-

żystów 



 

Podobnie czynimy z okrągła 
płytką, ale tym bardziej 
trzeba być uważnym przy 
cięciu Następnie szlifujemy 
wszelkie nieregularności na 
szlifierce. Jak widać okrągły 
marmur do intarsjowania 
jest grubszy niż płytka 
kwwadratowa, gdyż posłuży 
in do wykonania w nim re-
liefu 

Następnie osadzamy i kleimy płytki zapomocą kleju do marmru, dostępnego w róznych od-
mianach także w Polsce. Możemy do kleju dodać troche barwnika lub pyły marmurowego o 

kolorze osadzanej płytki. 

Następnie kaminiem karborundowym szlifujemy wystającą część intarsjowanej płytki kwadrato-
wej i papierem ściernym wygładzamy całą płytkę z wyjątkiem elementu do reliefu 



Relief  na intarsji 
 
Następnie jest etap projektowania reliefu, w tej sytuacji jest to wpisanie krzyża o wymyślnym 
ksztacie w koło. . Ze wzgldu na proste kształty, projekt wykonuje się,  rozrysowując go na kar-
tonie i wycinając szablon. który następnie odrysowujemy na kamieniu   
Tradycyjnie kontur krzyża możemy wytrasować subbią. Następnie rozpoczyna się skuwanie 
tła.Ze względu a mały rozmiar detalu musi być ono ostrożne i precyzyjne.. Stosujemy do tego 
scalpello, uderzając zawsze od zewnątrz koła w kierunku jego śodka, 



Na koniec polerujemy na mokro. całą pozostała powierzchnie płytki, po jej dokład-
nym wyczyszczeniu z opiłków i proszku marmurowego i wysuszeniu 



Oto przykłąd efektu końcowego 


