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„Trompe l’oeil”, czyli 
jak sprytnie oszuka  oko
Morski brzeg w g bi l du, droga wij ca si  w ród le nych 

ost pów maj ca swój pocz tek na osiedlowym chodniku, 

schody do nieba unosz ce si  nad wzburzonym morzem, 

obrazy, którym przygl damy si  z niedowierzaniem, bo 

wydaj  si  nam z udzeniem. Co  co jest, widzimy to, ale 

tak naprawd  nie powinno tego tu by . Je li b dziemy 

mieli kiedy  w tpliwo ci co do naszego wzroku, je li 

nasza droga do domu nagle niebezpiecznie skr ci i b dzie 

chcia a zgin  w ród w skich uliczek w oskiego mia-

steczka, mimo e jeste my we Wroc awiu lub Poznaniu, 

to znaczy, e padli my ofiar  „trompe l’oeil”, artystycznej 

Dom

W malwy to mo e niekoniecznie, bo 

nie ka dy malwy lubi, ale chcieliby my 

podsun  Pa stwu kilka pomys ów na 

uatrakcyjnienie surowych zazwyczaj, 

i g adkich, zewn trznych cian naszych 

domów. Kiedy ju  przekwitn  ostatnie 

kwiaty, zaczynamy odczuwa  niedosyt 

barw, mo e wi c przy okazji remontu 

elewacji zadba  o to, eby dooko a nas 

zrobi o si  weselej...

INSPIRACJE

w malwy

Katarzyna Lewa ska-Tukaj

malowany
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fatamorgany. S  to nowoczesne malowid a

cienne, których inspiracj  by y staro ytne 

freski cienne. Dzi , dzi ki nowoczesnym 

technikom zdobniczym, arty ci mog  na-

malowa  nam wsz dzie i wszystko. Barwne 

graffiti na miejskim murze to nic nowego, 

m odzi ludzie tylko powtarzaj  artystyczn

histori , cho  nie zawsze jest ona mile 

widziana...

Malarstwo iluzoryczne znajduje coraz 

wi cej zwolenników; ju  nie tylko na 

cianach restauracji czy w centrach handlo-

wych mo na natkn  si  na fantastyczne, 

cz sto rodem z przestrzeni kosmicznej 

obrazy, widniej  one równie  na cianach 

domów i kamienic. „Trompe l’oeil” powoli 

wypiera krzykliwe graffiti i przypadkowe 

ma ni cia farb  w sprayu, rozwesela ulice 

i osiedla, zas ania szare mury mietników 

i nieciekawe elewacje domów mieszkalnych. 

Powoli, nie mia o, jak ka dy pr d artystycz-

ny, bior c przyk ad z Zachodu, nadchodzi 

era koloru i fantazji! Jedne z najbardziej 

fantazyjnych, wspó czesnych malowide

ciennych, jakie spotka am na trasie swoich 

architektonicznych w drówek, to berli skie 

squaty, budynki zajmowane jako pustostany 

przez grupy m odych ludzi, cz sto artystów. 

To w a nie mieszka cy jednego z takich 

domów s  autorami piramidy telewizorów 

(ka dy z innym obrazem), pi trz cej si  na 

cianie szczytowej. Na kilku ekranach, za-

miast obrazów rodem z TV – otwarte okna, 

takie prawdziwe, z firankami. 

Zalipie. Niewielka wie  w Ma opolsce 

s ynie z tego, e kwiaty kwitn  tam przez 

ciany zamków i pa aców cz sto ozdabiano 

herbami w a cicieli, niestety ludowa w adza 

niszczy a wszelkie przejawy ja niepa stwa 

i po dawnych p askorze bach zosta  tylko 

zarys kszta tu na starych murach. Na zdj ciu 

miejsce po herbie mieszka ców chyl cego 

si  ku upadkowi pa acyku w Domanowie pod 

Polanowem (woj. zachodniopomorskie)

 Schody do nieba, morski brzeg w rodku l du, fantazyjne miasto z budynkami o niebieskich 

kopu ach – wszystko to mo na mie  na zawo anie
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ca y rok. Oczywi cie nie te prawdziwe, 

tylko malowane przez zalipia skie artystki 

na cianach domów, cembrowinach studni 

i p otach. Wzruszaj ce, malutkie cha upki, 

których poziome i pionowe linie drzwi 

i okien dawno pow drowa y ka da w innym 

kierunku, zosta y pracowicie ozdobione 

bukietami kwiatów. Sztuka ludowa 

skutecznie zamaskowa a niedoskona o ci 

wiejskiej architektury: zapadaj ce si  dachy 

i powykrzywiane ciany. Taka iluzja..., nasz 

rodzimy „trompe l’oeil”. 

Pan Tomasz Smieszko , artysta malarz, 

specjalizuj cy si  w malarstwie iluzorycz-

nym (www.wallart.pl) opowiada: 

– Dzi ki malowid om ciany staj  si  cie-

kawym elementem ozdobnym, o ywiaj cym 

ca e pomieszczenie czy elewacj  zewn trzn .

Ka dy projekt, który robimy, jest inny, dosto-

sowany do oczekiwa  klienta. Namalowa

mo na wszystko, jeden klient yczy  sobie na 

cianie panoram  Santorini, nast pny chcia

w sypialni schody do nieba, a inny w pokoju 

dla dziecka za yczy  sobie Kubusia Puchatka 

czy bajkowe samochody... 

Pierwszym i najwa niejszym etapem jest 

zawsze ustalenie projektu, potem robi si

wizualizacj , czyli umieszcza projekt na 

zdj ciu ciany, aby mo liwie precyzyjnie 

przedstawi , jak b dzie wygl da  efekt ko -

cowy. Na  tym etapie mo na wnie  jeszcze 

jakie  zmiany, pó niej przyst pujemy do 

malowania. Namalowanie projektu na cia-

nie to ju  kwestia techniczna, zwykle efekt 

jest bardzo zbli ony do wizualizacji, a cz sto 

nawet lepszy ni  na projekcie.

Malowid a wykonuje si  najcz ciej farbami 

akrylowymi i  zabezpiecza bezbarwnym lakie-

rem. Dzi ki temu cian  mo na wielokrotnie 

my , a kolory s ywe przez wiele lat.

Fresco znaczy wie y, 
mokry...
Freski, czyli malowid a na mokrym tynku, 

g ównie zdobi y ciany wi ty  i pa aców, 

a w pó niejszych wiekach ko cio ów

i bogatych domów. Przedstawia y ywoty 

wi tych, sceny biblijne i mitologiczne, wi y

si  bluszczem i dzikim winem po kolum-

nach i wokó  okien, uzupe nia y wizualnie 

to, czego brakowa o w otoczeniu. Dzi  te ,

wzorem staro ytnych, mo emy ozdobi

freskami swój dom. 

Marek Igor Skrzy ski, wykonawca 

i konserwator fresków, obrazów ciennych 

i murali (www.freski.art.pl) opowiada:

– Nazwa „fresk” ang. fresco, wywodzi si

od w oskiego poj cia „al fresco” czyli od tech-

niki nak adania kolorowych pigmentów na 

wie y wilgotny tynk, czyli tak zwana tech-

nika mokra, powoduj ca, e kolor zawarty 

w pigmencie by  zasysany kapilarnie przez 

wilgo  w mikropory tynków wapiennych, 

gdzie na trwa e wi za  si  z tynkiem w jego 

wewn trznej strukturze.(...) Technika fresku 

dzisiaj, w nowym budownictwie, popad a

w zapomnienie, jedyn  grup  znaj c  tajniki 

tej technologii s  konserwatorzy zabytków, 

historycy sztuki i poniektórzy dobrze wy-

kszta ceni architekci, których niestety jest 

jak na lekarstwo. Freski zewn trzne musz

by  wiatro-, mrozo- i wodoodporne, odporne 

na promieniowanie UV, UVB, UVA oraz 

zanieczyszczenia chemiczne, co powoduje, 

e z regu y musimy u ywa  dro szych, na-

turalnych pigmentów. A je li freski stanowi

element fasady budynku, wymagaj  uzgod-

nienia projektu w wydziale architektury, 

a czasem, je li znajduj  si  w przestrzeni 

historycznej, musz  by  uzgodnione z miej-

scowym urz dem konserwatora zabytków.

 P askorze ba na cianie kamienicy w Jeleniej 

Górze. Ch opiec z nar czami produktów 

spo ywczych, czy by lad po dawnej, kupieckiej 

przesz o ci tego domu?

 Na jednym z podwórek w Krynicy Górskiej 

mo na zauwa y  ciekawe wyko czenie elewacji 

zewn trznej

 Bardzo czytelny i realistyczny emblemat drzewa nad drzwiami domu. Ca y budynek 

mocno zniszczony, ale p askorze ba wie o odmalowana

 Barwne obrazy 

na cianach berli skich 

squatów rozweselaj  szare

ulice tego miasta
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Plecami do ciany
Znad drzwi wej ciowych jednego z domów 

w Jeleniej Górze na wchodz cych  patrz

ch opiec i dziewczynka, nie cali, ich 

„zaplecze” ukryte jest w tynku, za to chyba 

w ramach rekompensaty oboje dzier

w obj ciach jakie  pakunki. 

P askorze by. Ludzie, zwierz ta, elemen-

ty ro linne, fantastyczne wizje dawnych ar-

tystów, od których domy cz sto bra y swoje 

nazwy lub informowa y o tym, kto w nich 

mieszka. W jeleniogórskim domu by  mo e

mieszka  kupiec ze swoj  rodzin , a e by

bogaty, to sta  go by o, eby ozdobi  swój 

dom gustownymi p askorze bami. Kto 

wie, mo e to nawet wizerunki jego dzieci? 

Rze biona podobizna g owy Murzyna zdobi 

fasad  kamienicy przy Rynku Starego 

Miasta w Warszawie. Warszawski dom 

„Pod Murzynkiem” zawdzi cza sw  nazw

przedstawicielowi egzotycznej przed 

wiekami, czarnej rasy, którego posiadaniem 

szczyci  si  jeden z pierwszych w a cicieli 

tego domu. To w a nie on pos u y  jako 

model tajemniczemu arty cie. P askorze by

najcz ciej zwie cza y wej cia bogatych, 

mieszcza skich domów, zdobi y nisze 

okienne i naro niki. Informowa y o zamo -

no ci i pochodzeniu mieszka ców – zamki 

i pa ace zdobiono rodowymi herbami, 

a cz sto i wizerunkami przodków. 

Epoka b dów i wypacze  nie tylko po-

zbawi a sk ady budowlane  podstawowych 

materia ów, ale tak e wyczy ci a z pomy-

s ów pracownie architektów. Artystyczne 

wynurzenia twórców mi dzywojnia zast -

pi y kompozycje z denek od butelek, pot u-

czonych, fajansowych naczy  i okr g ych 

kamyczków. Wtykane w mokr  zapraw

uk ada y si  w fantazyjne kszta ty, których 

znaczenia mo na by o si  domy la , dopie-

ro odszed szy kilkadziesi t metrów dalej. 

By y gustowne spiralki, w yki i wystaj ce 

ze cian domów pude ek wyspy, by y

pióropusze w kolorze butelkowej zieleni 

wyko czone resztkami bia ych talerzyków 

i atramentowe, abstrakcyjne mozaiki 

tworzone przez domoros ych artystów. Oj, 

by y... Potem nadesz a epoka sidingu, który 

zniszczy  wiele ciekawych, ale wed ug 

gospodarzy nieatrakcyjnych i niemodnych, 

elewacji. Sztuczna, rodem z ameryka skich 

filmów panelowa powierzchnia skry a

ciany z czerwonej ceg y albo drewnianych 

desek tylko dlatego, e by a „na topie”. 

A czym dzi  próbujemy uatrakcyjni

powierzchni  naszych domów? Ch tnych 

do zamieszczania nad drzwiami wizerun-

ków swoich pociech w formie p askorze by

jako  nie wida , ale jednak co  z tych 

elewacji próbuje si  wybi .

Wielop aszczyznowo
wielopoziomowa, czyli 
o boniowniu s ów kilka
Powoli nudz  nam si  zwyk e ciany, któ-

rych beznami tne, p askie powierzchnie 

ci gn  si  od fundamentów a  po dach. 

Chcemy co  zmieni . Je li nie fantazyjny 

fresk, czy obraz, to mo e co  innego? 

Kolejna stara-nowa metoda na uatrakcyj-

nienie architektonicznej codzienno ci, 

kolejna, odgrzana sztuka staro ytnych 

– boniowanie.

eby wyeksponowa  naro niki budynku 

albo jego wybrane elementy  fasady, 

np. nisze okienne czy drzwiowe, mo na je 

umiej tnie oprawi , wykorzystuj c z udze-

nie optyczne, jakie daje ró nica w wysoko-

ci p aszczyzn. Dawni budowniczowie za 

pomoc  spoiny zwanej boni  podkre lali 

wypuk o ci tynku. Kiedy  by a to wielka 

sztuka, dzi  wystarczy wizyta w sk adzie 

budowlanym, gdzie mo na zaopatrzy  si

w odpowiednie profile i siatki. Mo na te

podczas ocieplania naszego domu wyko-

rzysta  ró ne grubo ci styropianu i u o y

z nich ciekawe kompozycje albo wycina

wzory bezpo rednio na cianie za pomoc

prowadzonych po listwach bruzdownic. 

Taki powrót do przesz o ci, namiastka

pa acowych cian w naszym w asnym 

domu.  

Boniowanie to nie tylko operowanie 

jednym materia em, mo na do tego wy-

korzysta  klinkier, p yty piaskowca albo 

drewniane deski, które odpowiednio skom-

ponowane dadz  efekt szachulca. Metod

t  wykorzystuje si  podczas odnawiania 

starych budynków o konstrukcji ryglowej, 

w których nie jest mo liwe zachowanie 

rysunku belek. To nie tylko operowanie 

p aszczyzn , ale te  kolorem, ró ne po-

wierzchnie pomalowane na dwa lub 

wi cej kolorów mog  da  bardzo ciekawy 

efekt.

Pn  si  i pn  po murze...
Co si  mo e pi ? A wszystko. Ro lin, 

które mog  uatrakcyjni  nasze elewacje, 

jest mnóstwo. Wystarczy odwiedzi  sklep 

ogrodniczy lub jedno z wielu centrów 

handlowych, eby naby  zimozielone albo 

od wiosny kwitn ce pn cza, które nie tylko 

stan  si  gustown  ozdob cian i p otów, 

ale tak e dadz  schronienie ptakom. 

Musimy si  te  liczy  z tym, e jest to 

swoista drabinka dla nie zawsze lubianych 

owadów i drobnych gryzoni, które z gracj

alpinisty potrafi  wdrapa  si  na spore wy-

soko ci. W zwi zku z tym niech Pa stwa 

nie zdziwi lady obecno ci polnych 

myszy... na poddaszu. Pn cza potrafi

zamaskowa  wszelkie niedoskona o ci 

cian zewn trznych i cz sto s  jedynym, 

oprócz generalnego remontu, lekarstwem 

na partactwo fachowców. Ro liny tak 

jak zdobi , potrafi  te  zniszczy  cienk

warstw  tynku i skruszy  ceg , wietnie 

utrzymuj  wilgo , co sprzyja powstawaniu 

grzyba wewn trz budynku, wi c zanim 

posadzimy winobluszcz czy wiciokrzew, 

zastanówmy si , czy nie lepiej po prostu 

pomalowa  elewacj ...

eba. Imitacja szachulca pozwala zachowa  dawny wizerunek domu, w przypadku gdy nie mo na 

wyeksponowa  jego oryginalnej konstrukcji belek
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