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              technika zdobienia metalu polegająca na 

              wypełnianiu żłobków rytej dekoracji-wzoru, 

              pastą złożoną z siarczków srebra, siarki 

              i ołowiu a następnie na wypolerowaniu, 

              dzięki czemu uzyskuje się rysunek 

              kontrastujący z tłem.

                           wielobarwna ozdoba malarska ścian, sufitów,

                           podniebienia sklepień, rzeźb stosowana do 

                           dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych. 

                           Polichromie wykonywano nie tylko na 

                           materiałach kamiennych i tynkach, ale także 

                           na drewnie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
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                technika artystyczna zdobienia metalu, głównie 

                złota lub miedzi,  polegająca na nanoszeniu szklistej 

                powłoki na wklęsłe powierzchnie (piasek, kreda, glina, 

                boraks, pigmenty) i stapianiu jej w temperaturze około 

                800-900  C. (emalia komórkowa lub żłobkowa)

              

1. 

5. 

Glewia gwardii elektora saskiego

Niemcy, Saksonia (?)

3. ćw. w. XVI (?)

Zamek Królewski na Wawelu, 

Skarbiec i Zbrojownia

nr inwentarza 4487

Fragment fryzu „Turniej rycerski” -  Hans Dürer, Antoni z Wrocławia, 1535 - 1540 r.

Zamek Królewski na Wawelu, komnaty reprezentacyjne.

Waza 

Chiny 2. poł. w. XVII

(na miedzi), mosiądz

Zamek Królewski na Wawelu, 

Sztuka wschodu. Namioty tureckie.

nr inwentarza 5060

3. 

Fragment stropu, komnata poselska

Tauerbach Sebastian, Hans Snycerz

Kraków około 1535-1540

drewno lipowe

Zamek Królewski na Wawelu 3. 

Zawieszenie dewocyjne

Hiszpania 1. tercja w. XVII

srebro złocone,

Zamek Królewski na Wawelu, 

Skarbiec i Zbrojownia

nr inwentarza 8823
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TECHNIKI ZDOBNICZETECHNIKI ZDOBNICZETECHNIKI ZDOBNICZE
przyjrzyj się ilustracjom i połącz według technik zdobienia 
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6. 



technika zdobnicza polegająca na tworzeniu obrazu na 

powierzchni przedmiotów drewnianych, zwłaszcza 

mebli, innymi gatunkami drewna, czasem 

podbarwianymi lub o innej fakturze. 

Wstawki umieszcza się w miejscu  usuniętych 

fragmentów z powierzchni  przedmiotu.

                        technika zdobnicza polegająca na 

                        ozdabianiu mebli, broni ornamentem 

                        z innego materiału, np. masą perłową, 

                        szylkretem, kością słoniową, metalami 

                        szlachetnymi, czy szlachetnymi kamieniami.

                  

technika zdobnicza, polegająca na wysadzaniu 

powierzchni przedmiotów metalowych 

(naczynia, broń, biżuteria, oprawy ksiąg) 

szlachetnymi kamieniami;
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Czarka z paterka i łyżką

Turcja, Stambuł,1. połowa w. XVII

nefryt, złoto, turkusy

Zamek Królewski na Wawelu, 

Skarbiec i Zbrojownia

nr inwentarza 887- 889
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INTARSJA  .............. INKRUSTACJA  .............. TŁOCZENIE  .............. KAMERYZACJA  .............. 

Kabinet

Niderlandy, Antwerpia 1. ćwierć w. XVII

kość słoniowa, blacha mosiężna, drewno: 

hebanowe, palisandrowe, orzechowe, sosnowe

Zamek Królewski na Wawelu,

nr inwentarza 4152

technika mająca na celu stworzenie 

trójwymiarowego wzoru za pomocą 

matrycy, puncy poprzez prasowanie, 

wytłaczanie, walcowanie np. skóry.

Fragment oprawy księgi Zygmunta Augusta

Primasii Uticensis 1560

Zamek Królewski na Wawelu

7. 

9. 

8. 

Kaseta do gry tzw. Brettspiel

Haberstumpf Johann Karl

Eger (Cheb), lata 80. w. XVII

drewno gruszy, drewno orzechowe, drewno brzozy, drewno śliwy, 

Zamek królewski na Wawelu,

nr inwentarza 592810. 
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