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Na podstawie zdobytych umiejętności bazowych rzeźby w marmurze można zrealizować tak-
że nieco bardziej zaawansowane działania rzeżbiarskie. Na potrzeby edukacyjne optymalny 

jest - ze względów czasowych, finansowych, organizacyjnych  relief  czyli płaskorzeźba na pły-
cie marmuru grubości 3 cm. realizując takie zadanie uczeń spotka się prawie wszystkim pro-

blemami technologiczno artystycznymi, co w rzeźbie pełnej, z wyjątkiem kilku elementów po-
trzebnych do działań wielkoformatowych czy form ażurowych. 

Wszystko zaczyna sie od projektu 
 
Wszelka sztuka zaczyna się od inspiracji, pomy-
słu, projektu. Podczas stażu źródłemi snpiracji 
miał być znaleziony liść. Uczniowie wykonali 
po kilka rysunkowych szkiców koncepcyjnych 
z których wpólnie z mentorami wybrali forme 

Po zaakceptowaniu, kolejnym krokiem było przenoszenie glinainego projektu na  płytkę po-
przez rysnuk odręczny. Przy bardziej skomlikowanych i pelniejszych formach to przenosze-
nie dokonuje się za pomocą punktownicy, czego też uczniwie przy okazji sie nauczyli. 



Trafił projekt na kamień i ….. 
 
Realizację  rozpoczyna się od wyznaczenia subbią wg przeniesionych zarysów - obszarów 
do zebrania, następnie gradiną i skalpello obniża się tło,  i subbią dorównuje się nireowno-
ści krawędzi reliefu na tle. 



 

Sam relief  kształtujemy subbią i dłutem (scalpello)  



Następnie za pomocą dłuta o odpowiedniej szerokości wyrwnujemy brzegi relefu i w razie po-
trzeby brzegi reliefu  nalzey podpiłować pilnikiem 

W zależność od pomysłu tło może być gładkie i wtedy należy go wygładzić lub może być tło 

lub można mu nadać inną fakturę, co w rzeźbie marmurze jest częstym zjawiskiem dla pod-

kreślenia kontrastu. Fakturę nadaje się gradiną, ewentualnie subbia lub pilnikiem. 



Wykańczanie płaskorzeźby 
 
Następnie  elementy, które mają być wygładzone, należy wygładzić, stosując papiery ścierne i 
wcześniej poznane metody 

W efekcie otrzymujemy rezultat ostateczny, jak choćby ten widoczny nza djęćiu poniżej,  


