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Tehnikast 

• Fresko on arhitektuuriga seotud 
seinamaalingu tehnika. Nimetus tuleb itaalia 
keelest sõnast fresco -värske ja tähendab 
märjalt maalimist. 

• Fresko maalitakse märjale lubikrohvile, vees 
lahustatud naturaalsete pigmentidega. 

• Lubi reageerib õhuga  ja muudab värv püsivaks 
kaltsiumkarbonaadkihi tõttu, mis oma 
olemuselt on klaasjas ja vees lahustumatu. 
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Seina ettevalmistamine  

• Seinapind puhastatakse ja hõõrutakse harjaga 
• Oluline on pinna niisutamine 
• Esmalt kantakse peale suureteraline krohv ehk 

arricco. Lubja ja liiva vahekord 1:2 
• Jämedam krohv kaetakse peeneteralise krohviga 

ehk intonachino´ga 
• Peeneteraline krohv valmistatakse peene sõelaga 

sõelutud liivast ja lubjast (vahekord 1:2)  
• Sellele kihile võib kanda veelgi peenema 

krohvikihi, mille valmistamiseks kasutatakse 
marmorjahu ja lubja segu. 



Kavandamine ja joonise krohvipinnale kandmine 

• Kompositsioon kavandatakse ja joonistatakse paberile 
originaalmõõdus.  

• Suure kavandi puhul jagatakse see suurusteks, mida on 
võimalik ühe päevaga valmis maalida. Krohv ei tohi 
enne kuivada. 

• Peale kandmiseks on kaks peamist meetodit: 
1. Kujutise kopeerimine pauseerimise teel – joonis 

augustatakse, nii et läbi avade tupsutamisel pigment 
krohvile jälje jätaks   

2. Joonise kopeerimise teel pliiatsiga surudes, nii et 
krohvipinnale tekkiks jäljend, mida külgvalguse korral 
on hästi näha. 



Joonis krohvipinnal 



Kartoon ehk originaalmõõtmetes joonis 
 aastast 2012 





Kompositsioonist 

• Kompositsiooni jaotusi kutsutakse pontante 
või giornate 

• Vanematel freskodel kasutati peamiselt 
jaotust pontante – näiteks tuleneb siit ka 
pompei maalingute kompositsioon, mis on 
jagatud peamiselt ruutudeks ja järgib tellingu 
kõrguste jaotust. 

• Alates 13. sajandist järgis lõikus 
kompositsiooni piirjooni. Joonis 
ebakorrapärase kujuga. 



Pigmendid 

• Pigmendid lahustatakse vees või lubjapiimas 

• Pigmendivalik on piiratud, värvid peavad 
taluma aluselist keskkonda. 

• Soovituslik palett: viinamarja must, 
elevandiluu must, punane ooker, kinaver, 
kollane ooker, maa roheline, umbra, sienna. 
Sinised toonid on vähepüsivad.  



Fresko näited Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 

Fresko aastast 2008 



Fresko aastast 2009 



Projekt aastast 2011, kartoon 



Fresko  





Koopiad 





II kursuse projekti videod 

• Kolm segu 
http://www.youtube.com/watch?v=monMkT-
mHEY 
 

• Protsess 
http://www.youtube.com/watch?v=ODXSQmBqC
Gw 

 
• Fresko maalimine 

http://www.youtube.com/watch?v=MA1WItu9m
xI 
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Michelangelo fresko maalimise tehnoloogia  

• http://www.youtube.com/watch?v=Cej4Ggq5
nQI 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=cZI_Qubs
qWU&NR=1&feature=endscreen 
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