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Тема № 1 Основні інструменти що використовуються  у художньо-

декоративному розписі. 

УРОК: 13 

Тема: Використання мастихинів 

Мета: 

 Ознайомлення з основними інструментами що використовуються у 

художньо-декоративному розписі, їх види, способи застосування. 
 Вивчити способи оформлення вітрин послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                                        ХІД УРОКУ 

Назва «мастихін» походить 

від італійського слова, яке 

можна перевести як «шпатель», 

адже такий художній 

інструмент дійсно виглядає, як 

невелика лопатка або навіть 

ніж. Як правило, професіонали 

активно використовують цей 

інструмент при роботі з 

масляними або акриловими 

фарбами, хоча останнім часом 

дещо зріс інтерес до мастихіну і 

серед акварелістів. 

Призначення такого шпателя досить багатогранний: він допоможе змішати 

фарби на палітрі, а потім очистити її від пігменту, прибрати зайву кількість 

фарби з полотна або намалювати картину зовсім без кисті. 

Особливості 

Назва «мастихін» походить 

від італійського слова, яке 

можна перевести як 

«шпатель», адже такий 

художній інструмент дійсно 

виглядає, як невелика лопатка 

або навіть ножа. Як правило, 

професіонали активно 

використовують цей 

інструмент при роботі з 

масляними або акриловими 

фарбами, хоча останнім часом 

дещо зріс інтерес до 

мастихину і серед акварелістів. Призначення такого шпателя досить 

багатогранний: він допоможе змішати фарби на палітрі, а потім очистити її від 

пігменту, прибрати зайву кількість фарби з полотна або намалювати 

картину зовсім без кисті. 
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Не виключено, що мастихіни широко використовувалися художниками ще в 

епоху Відродження, однак тоді вони більшою мірою сприймалися в якості 

допоміжного інструменту для роботи з палітрою, а не як замінник кисті. Сучасне 

розуміння ролі шпателя живопису поширилося тільки в минулому столітті, коли 

малювати з його допомогою стали буквально все, але й раніше деякі відомі 

художники потроху використовували його для нанесення фарб на полотно. Серед 

видатних майстрів хоча б іноді користувалися такою технікою, слід виділити 

Тиціана, Франсиско Гойю, Гюстава Курбе та Поля Сезанна. 

Самі художники відзначають, що навчитися малювати шпателем не так вже 

й складно, причому використовувати його можна як в поєднанні з пензлем, 

так і незалежно від неї. 

Тим, хто за довгий час звик працювати виключно пензлем, новий метод 

малювання спочатку може здатися незручним, проте розкриваються їм 

можливості варті того, щоб спробувати. 

Види художніх шпателів 

Як і більшість сучасних товарів, мастихіни діляться на кілька видів по тим чи 

іншим якостям. Професійного художника, у першу чергу, хвилює класифікація за 

методом застосування, оскільки вона відіграє величезну роль у виборі 

інструменту. 

Спочатку лопатки такого типу призначалися для роботи з палітрою, і в наші 

дні вони, звичайно ж, нікуди не поділися. Мастихін для палітри являє собою 

плоский інструмент, у якого відсутня вигин біля ручки. Край такого шпателя 

обов'язково загострений, адже з його допомогою майстер знімає засохлу фарбу з 

палітри. Подібна форма також зручна і для змішування фарб на поверхні панелі, і 

для видалення надлишків олії з полотна. 

Мастихіни безпосередньо для 

малювання відрізняються особливою 

зігнутістю, яка підвищує акуратність 

роботи з полотном. Лезо у такого 

інструменту зазвичай відрізняється 

пружністю, що сприяє більш м'якому 

нанесення фарби на основу. 

Різноманітність шпателів власне 

художнього напряму досить велика: у 

першу чергу, вони відрізняються за 

розмірами, що дозволяє легше підлаштовуватися під різні розміри полотна. 

Варіюється і ширина леза: вузький наконечник відрізняється підвищеною 

гнучкістю і більш близький за своєю суттю до пензлику, тоді як широкі 

інструменти краще підходять для додання рельєфності великих об'єктів. При 
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цьому точна форма лопатки може являти собою найбільш несподівані фігури для 

досягнення складних цілей, що стоять перед майстром. 

Варіативність мастихінів можлива ще й за матеріалом виготовлення. Ручки 

виготовляються з будь-яких зручних матеріалів, серед яких звичайна деревина і 

пластик, а також більш екзотичні – кістка і скло. 

 

Для леза підходять лише два матеріали: очікуваний 

метал і дещо несподіваний пластик. Металеві леза 

шпателів вважаються нормою і класикою: вони 

добре гнуться, але іноді здатні розчарувати своєю 

якістю, адже окремі сплави сприяють 

окисленню масляних фарб. Серед металевих 

мастихінів особливим успіхом користуються ті, що 

зроблені з нержавіючої сталі, оскільки волога для 

них не страшна. 

Пластикові різновиди художнього шпателя гарні хіба що своєю ціною, адже 

вони швидко ламаються і годяться в тривалій перспективі фактично тільки для 

змішування фарб. Вибирати їх потрібно хіба що для того, щоб спробувати себе в 

такій техніці живопису. 

Критерії вибору. 

 Художники, що володіють достатнім досвідом малювання і мають можливість 

запитати поради у знайомих колег, частенько визначаються з вибором мастихіна 

самостійно, проте новачкові обов'язково знадобиться порада про те, як правильно 

вибрати шпатель. Для своєрідної «проби пера» краще купити пластиковий 

варіант, оскільки він дешевший, а сам новобранець поки не може бути впевненим, 

що йому сподобається така техніка.  

Спантеличити новачка може і вибір форми леза, тому що в художніх цілях вони 

випускаються в найрізноманітніших варіаціях. 

Професіонали кажуть, що пробувати краще всього на каплевидном і 

геометрично правильне лезі (не на якомусь одному, а саме на обох) і лише потім 

вибирати більш незвичайні варіанти. 
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Форма леза багато в чому визначає не 

тільки естетичний ефект від малюнка, але 

і зручність користування шпателем. 

Наприклад: 

 щоб зберегти полотно від механічних 

пошкоджень, варто вибирати закруглені леза; 

 зняти зайву фарбу, що вже саме по собі є 

окремою технікою, дозволяє загострене лезо; 

 фактура найкраще передається в тому 

випадку, якщо для її створення 

використовувалася мастихін з лезо овальної 

форми; 

 якщо є необхідність у виписуванні чітких ліній, без леза геометрично 

правильної форми не обійтися; 

 мастихіни з особливо складною формою леза потрібні тільки професіоналам, 

вже освоїли принципи роботи з більш простими варіантами. 

 
При цьому у виборі інструменту слід орієнтуватися не тільки на прогнозований 

творчий ефект, але і на банальне зручність ручки і якість товару. Хоча виріб 

виглядає просто, знайдеться кілька критеріїв, що відрізняють якісну від 

посереднього: 

 Лезо мастихіна ніколи не буде таким же еластичним, як ворс пензля, однак 

ознакою хорошого художнього інструменту вважається пружний наконечник. 

 Шпатель складається всього з двох частин – ручки і леза, і для художника 

дуже важливо, щоб вони були з'єднані між собою максимально надійно. 

Найменше теліпання або, того гірше, прокручування здатне зіпсувати справжній 

шедевр, адже картину маслом, як відомо, виправити складно. 

 Інструмент художника має бути продовженням його рук, він повинен зручно 

лежати в долоні. Наявність яких-небудь дефектів ручки неприпустимо, а помарки 

обробки деревини у вигляді потенційних скалок – це справжня ганьба для 

виробника такого товару. 
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Якщо говорити про виробників, що випускають мастихіни, то вибір брендів не 

так великий, як у випадку з фарбами або китицями, і загальновизнаних 

авторитетів тут, відповідно, також немає. Людині, ніколи не вникавшему в цю 

тему, щось сказати зможе хіба що бренд «Сонет», оскільки під цією ж маркою 

вже кілька десятиліть виходять досить якісні вітчизняні фарби ленінградського 

заводу художніх фарб. 

Гідну конкуренцію цієї компанії можуть скласти шпателі «Арт-Квартал», 

Conda, RGM Classic, PinaxArtists Classic і Daler Rowney, однак зробити 

аргументований вибір на користь однієї з цих марок складно – вони всі приблизно 

однакові як за якістю, так і за вартістю. 

 

    https://youtu.be/HFTQKBr2KhY 

Домашнє завдання: 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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