






Malarska paleta Mendelejewa - o związkach między chemią i malarstwem
projekt edukacyjny finansowany z środków Biura Edukacji m. st. Warszawy

• Jest on adresowany dla uczniów CXIV L.O. im Jana Kilińskiego i ma na celu rozszerzenie 
zakresu realizowanych w szkole zajęć plastycznych i chemii. 

• W warsztatach projektu mogą też wziąć udział uczniowie z innych liceów żoliborskich.
• Pozwoli on  uczestnikom uzyskać wiedzę o technologiach malarskich w powiązaniu z 

informacjami z chemii, oraz  wykorzystywać ją w praktyce.
• Stworzyć własne dzieła w klasycznych technologiach malarskich, takich jak: enkaustyka, 

tempera jajowa, olejna technologia laserunkowa, mozaika, sgraffito i mural. 
• Poznać sposoby przygotowywania podobrazi i ręcznego ucierania farb zgłębiając tajniki 

wiedzy malarskiej dawnych mistrzów.
• Odwiedzić pracownie konserwacji dzieł sztuki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i w 

Muzeum Narodowym.
• Odbyć wycieczkę po warszawskiej Starówce by zobaczyć dekoracje malarskie na elewacjach 

kamienic.
• Poznać gotyckie malowidła ścienne zachowane w kościołach Torunia.
• Uczestniczyć w wykładach na temat procesów chemicznych zachodzących podczas 

malowania i zmian w technologiach malarskich na przestrzeni wieków, przygotowanych przez 
wybitnych specjalistów.

• Pokazać swoje prace na wystawie zamykającej projekt i otrzymać na własność wydany z tej 
okazji katalog.



Partnerzy projektu:
•  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

•  Muzeum Narodowe w Warszawie



25 kwiecień - 24 czerwiec 2016 r. 
Warsztaty plastyczne technik mozaiki i sgraffita 





„Ważka„ mozaika,  Karolina Modzelewska kl. IIC



„Portret" mozaika Zofia Kąpińska kl. IA





Sgraffito "Wąż" Aleksandra Szkiela kl. IIC



Sgraffito "Akwarium" Konrad Łukasik kl.IIC



19 maja 2016 r. 
Zajęcia terenowe dla klas pierwszych i drugich 

"Malarskie dekoracje elewacji warszawskiej Starówki"





03 czerwca 2016 r. 
Zajęcia dla uczniów klas pierwszych i drugich na Wydziale 

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie



Prezentacja programu nauczania na Wydziale Konserwacji 
przedstawiona przez prof. Jerzego Nowosielskiego



Wykład "Dawne materiały malarskie w tablicy Mendelejewa" 
poświęcony związkom między chemią i malarstwem, który 
przygotowali Hanna Rokośna i Mateusz Jasiński, asystenci z 

Wydziału Konserwacji





Warsztaty tradycyjnych metod ucierania farb









Zwiedzanie wydziałowych pracowni technik 
malarstwa ściennego, konserwacji tkaniny i papieru









20 maja 2016 r. 
"Alchemia malarstwa. Z dziejów technologii artystycznych". 

Wykład i prezentacja multimedialna przygotowane przez 
Marka Stępnia



06 czerwca 2016 r. "Tajemnice warsztatu malarskiego 
danych mistrzów". Wykład i prezentacja 

multimedialna przygotowane przez Marka Stępnia



25 października 2016 r. 
Zajęcia terenowe dla klas pierwszych i drugich 

„Gotyckie malowidła ścienne w kościołach Torunia"



01 Wrzesień - 28 październik 2016 r. 
Warsztaty plastyczne technik enkaustyki, tempery jajowej oraz 

XX-wiecznych technik surrealistów (frotaż, grataż, dekalkomania)







"Twarz", enkaustyka, Anna Rybak, kl. IIA

"Kwiaty", enkaustyka, 
Diana Solyarskaya kl. III lap2



Frotaż, praca powstała podczas warsztatów technik surrealistów



28 października 2016 r. 
Zajęcia w Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie 

Muzeum Narodowego w Warszawie







Październik - listopad 2016 r. 
Realizacja malowidła ściennego w szkole autorstwa 

Natalii Batte i Sylwii Szement, uczennic klasy II A







Wystawa prac uczniów w Galerii „13”




