
OD CZEGO
ZACZĄ�
MALOWANIE
OBRAZ�W?

3 X 5 PORAD DLA NOWICJUSZY

Martyna Zaborska

Farbą akrylową na płótnie
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Znam to uczucie od pierwszego
kroku, dlatego przygotowałam

mapę, którą możesz teraz
zabrać w bezpieczną podróż!

Cześć! 

Cieszę się,  że tu jesteś! Dziękuję!

Wyobraź sobie, że proces malowania obrazów to
jak górska wędrówka: wiesz, że czekają Cię
zapierające dech widoki na szczycie, bo inni już
tam byli  i  opowiadali ,  a nawet pokazywali
zdjęcia (swoje obrazy) ,  ale  wiesz też, że żeby
tam się dostać musisz mieć odpowiedni sprzęt i
najlepiej przewodnika. Szczególnie, kiedy to
Twoja pierwsza wędrówka. Bez wygodnych butów
i butelki wody żadna wspinaczka nie będzie
przyjemnością. 

O mnie

Dziś maluję autorskie kolekcje,  kiedyś uczyłam
się malować krok po kroku. Jestem autorką
video-bloga Jak Malować PL, w ramach którego
dzielę się swoją wiedzą i  doświadczeniem, by
pomóc Ci zacząć malarską przygodę.

Cieszę się,  że wyruszasz w tę podróż, bo widok
na szczycie jest zdecydowanie tego wart!

eM.

Jak Malować PL
www.jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

https://jakmalowac.pl/
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To płótno naciągnięte na drewniany blejtram,
gotowy do kupienia w sklepie.  Najlepiej
sprawdzi się płótno bawełniane. Polecam
format 30/40 cm lub 40/50 cm – to taki
optymalny: nie za mały, nie za duży.

Podobrazie malarskie1.

Jeden to zwykle za mało - sięgnij  po 3,  w
różnych rozmiarach: mały (rozmiar:  nr.  1 ) ,  średni
(rozmiar:  nr.  10)  i  duży (rozmiar:  nr.  30) .

2. Pędzle

Oto lista 5 NIEZBĘDNYCH narzędzi,  bez
których nie możesz wyruszyć w drogę.
Nic więcej i  nic mniej nie potrzebujesz:

Jak Malować PL
www,jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

Przygotuj się do drogi

https://jakmalowac.pl/
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Jak Malować PL
www.jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

Najlepiej sprawdzą się farby akrylowe, bo są
trwałe, szybko schną, łatwe w użyciu (nie
wymagają specjalnych mediów),  nietoksyczne,
bezwonne, a przede wszystkim posiadają
szeroką i  zróżnicowaną gamę kolorów. Można
je rozcieńczać wodą. 

3. Farby

Posłuży wyłożeniu farby z tuby i  mieszania na
niej kolorów. Możesz nabyć w sklepie lub
wykorzystać przedmiot zastępczy, t j .  talerz
papierowy, ceramiczny lub plastikowy.

4. Paletka malarska

W zupełności wystarczy np. szklany słoik lub
papierowy kubek jednorazowy. 

5. Pojemnik na wodę

BONUS

Do utrwalenia pracy po skończonym malowaniu.
Ma to na celu zabezpieczenie farby przed
uszkodzeniem i szkodliwymi czynnikami
związanymi z upływem czasu. Nie jest
niezbędny, aczkolwiek polecam.

6. Werniks 

https://jakmalowac.pl/
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Tak jak podczas wspinaczki górskiej
doświadczony przewodnik jest na wagę
złota, tak w malowaniu naśladowanie
innych twórców na początku i  malowanie
odtwórcze obrazów jest czymś
normalnym i zalecanym. Tylko w ten
sposób poznasz dokładną trasę, by móc
później podążać samodzielnie.

Poszukaj dowolnej fotografi i ,  która Ci się
podoba. Jest to solidna asekuracja. W każdej
chwil i  będziesz mógł spojrzeć na zdjęcie,
odnieść się do kolorów, kształtów i proporcji .  

1 .  Maluj ze zdjęcia

Co malować?

Jak Malować PL
www.jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

Wyznacz szczyt
- cel Twojej wspinaczki

Oto 5 pomysłów na obrazy:

https://jakmalowac.pl/
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Jak Malować PL
www.jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

 
Malowanie intuicyjne to pozbawione planu
ekspresyjne działanie twórcze, owocem którego
jest najczęściej obraz abstrakcyjny. Kluczowe
jest,  by uwagę skupić przede wszystkim na
narzędziach: farbie i  pędzlu, nie temacie.

4. Maluj intuicyjnie

Wybierz ki lka przedmiotów i ułóż je na
przygotowanym uprzednio stole.  Możesz
tworzyć konfiguracje tematyczne, np. owoce,
warzywa, zastawa stołowa lub zestawiać rzeczy
losowo. To świetne ćwiczenie na badanie
proporcji .

3. Maluj martwą naturę

Wykonaj swój autoportret przyglądając się
sobie w lustrze. To bardzo ciekawe
doświadczenie, które warto przeżyć. Przyglądaj
się elementom twarzy i  przełóż na płótno to, co
widzisz w odbiciu.

5. Namaluj siebie

Jeśli  pogoda dopisuje wybierz się w plener i
maluj to,  na co akurat patrzysz. Może to być
łono natury lub miejski chaos. Jeśli  nie masz
możliwości wyjścia z domu to może namaluj to,
co widzisz za oknem?

2. Maluj pejzaż

https://jakmalowac.pl/
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Ta część dotyczy Twojego otoczenia, czyli
malarskiego stanowiska. Bezpośrednio
wpływa ono na komfort malowania, a w
efekcie na jego owoc.

Jak Malować PL
www,jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

Zadbaj o komfort trasy
- Twoja droga

Wybieraj mocne, stabilne drewno. Jest to
inwestycja na lata. Jeśli  jednak nie dysponujesz
sztalugami - nic się nie martw, da się to obejść.
Możesz malować na płasko lub w pozycji
siedzącej ,  kładąc płótno na kolana i opierając
je o krzesło lub stolik .  

1 .  Sztalugi

Im więcej tym lepiej .  Świetnie sprawdza się
światło dziennie, dlatego malowanie zaplanuj w
pomieszczeniu dobrze nasłonecznionym. W
czasie letnim korzystaj z pleneru. W porach
wieczornych zadbaj o więcej niż 1 źródło
światła, które naświetl i  Twoje stanowiko. 

2. Światło

Oto 5 wygód artysty,  na które należy
zwrócić uwagę:

https://jakmalowac.pl/
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Jak Malować PL
www.jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

A po skończonym malowaniu 
ciesz się widokiem, 

niezależnie od pogody!

Pozbądź się rozpraszaczy tj .  telefon. Najlepiej
znajdź dla siebie takie miejsce, które zapewni
Ci pełną intymność z dala od hałasów i
krzątaniny domowników. 

4. Intymność

Malowanie to zajęcie duchowe, dlatego Twoje
samopoczucie w trakcie jest ważne. W dobry i
twórczy nastrój z pewnością wprowadzi Cię
ulubiona muzyka lub całkowita cisza. 

3. Atmosfera

Podłogę obłóż folią lub tekturą. Jeśli  malujesz
na stole również odpowiednio go osłoń. Możesz
też korzystać z rękawiczek i  fartucha
jednorazowego. Pamiętaj też o przygotowaniu w
zasięgu ręki ręczników papierowych,
chusteczek nawilżanych lub ściereczek. Zwykle
się przydają.

5. Zabezpiecz przestrzeń

https://jakmalowac.pl/
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www.jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

Gdzie nabyć niezbędne produkty?

Wszystkie narzędzia malarskie niezbędne do
malowania dostaniesz w dowolnym sklepie z
artykułami plastycznymi (stacjonarnymi i  on-
l ine) .  Część artykułów tj .  płótno, pędzle czy
paletkę malarską możesz też nabyć w
marketach typu Auchan, Lidl czy Carrefour.
Czasem w bardzo korzystnych promocjach.

Gdzie oprawić obraz?
Ramę możesz zamówić na specjalne zamówienie
lub dopasować gotową w sklepie stacjonarnym.
Punkty oprawy dysponują szeroką ofertą
próbek-kątowników ram, które możesz
przymierzyć na miejscu celem dopasowania
najlepszej .  

Jak spakować obraz do wysyłki?

Do bezpiecznego spakowania będziesz
potrzebować: gotowy karton (format większy od
obrazu o min. 5 cm),  folię bąbelkową, taśmę
(najlepiej z opisem "delikatne" ,  "nie rzucać")  i
narożniki (tekturowe lub piankowe) do
zabezpieczenia ramy obrazu.

Polecam sklep: Sklep Plastyczny PL

Polecam punkt w Warszawie:  Art Magazin

Polecam sklep: Neopak

https://jakmalowac.pl/
https://www.sklepplastyczny.pl/
https://www.artmagazin.pl/
https://www.artmagazin.pl/
https://neopak.pl/
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Zapraszam Cię do zdobywania
kolejnych szczytów, gdzie widoki są
jeszcze piękniejsze!

Jak Malować PL
www,jakmalowac.pl

martzaborska@gmail .com

O  krok  dalej . . .

Dołącz do społeczności na Facebooku i
Instagramie - to miejsca inspiracji ,  a także
wiedzy w pigułce. 

Dodatkowo 4 września 2021 roku nastąpiło
premierowe otwarcie kursu w Akademii
Malowania Obrazów. Program, który
zaprojektowałam przygotuje Cię do malowania
obrazów od podstaw w sposób profesjonalny,
od A do Z.

To metamorfoza, której doświadczysz
stopniowo, krok po kroku i  w której będę
towarzyszyć Ci ja i  inni kursanci!  

Zapraszam Cię do dołączenia już dziś!
 

Zapraszam Cię również na malarskie webinary,
podczas których w kameralnym gronie
malujemy obrazy synchronicznie,  według
zasady krok po kroku lub po prostu
rozmawiamy. 

Do zobaczenia! eM. :- )

https://jakmalowac.pl/
https://www.facebook.com/jakmalowacpl
https://www.instagram.com/jakmalowac_pl/
https://mailchi.mp/5348c5502b70/kurs_amo
https://jakmalowac.pl/malarski-webinar-3/

