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abstract
An image made of shapes, colours and textures, making no recognisable picture
Obraz stworzony z kształtów, kolorów  i materiałów, nie kreujący rozpoznawalnej rzeczywistości
atmosphere
the mood or feeling created by a work of art
nastrój lub uczucie wykreowane przez dzieło sztuki
balance
When shapes, colours and forms have equal importance
Kiedy kształty, kolory i formy mają równoważne znaczenie
bronze
metal mixture (alloy) of tin and copper
mieszanka metalu (stop), złożona z cyny i miedzi
brushstrokes
marks made with a paintbrush-short, long, thick, thin, delicate, broad
ślady po użyciu pędzla-krótkie, długie, grube, cienkie, delikatne, wyraźne
canvas
strong cotton or linen cloth for oil paintings
mocna tkanina bawełniana lub lniana przeznaczona do obrazów olejnych
cast
to make something by shaping it in a mould
tworzenie czegoś poprzez modelowanie tego w formie
character
mixture of things like looks, mood, opinions that make a person
mieszanka rzeczy takich, jak wygląd, nastrój, opinie, które składają się na osobę

COLOUR
Ways to describe colour
Sposoby opisywania koloru
primary - red, blue, yellow
podstawowe - czerwony, niebieski, żółty
warm - red, pink, yellow, orange
ciepłe - czerwony, różowy, żółty, pomarańczowy
cool –blue, green
zimne – niebieski, zielony
earthy – brown, yellow, ochre, grey
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ziemiste – brązowy, żółty, ochra, szary
compose
to plan or create the way lines, shapes, forms, and colours are put together to make a work of art
planować, lub kreować sposób w jaki linie, kształty, formy i kolory będą wzajemnie ułożone, by 
stworzyć dzieło sztuki
composition
the way lines, shapes, forms and colours are put together
sposób, w jaki linie, kształty, formy i kolory są wzajemnie skomponowane
contrast
the difference between opposites e.g. light / dark, rough / smooth
różnica pomiędzy przeciwieństwami np. jasne / ciemne, szorstkie / gładkie
detail
a small part of a work of art
mała część dzieła sztuki
embroidery
image or pattern made by stitching thread onto cloth
obraz, lub wzór wykonany poprzez wszywanie nitki w materiał
expressive
a way of working that shows how the artist is feeling
sposób wyrażania, który ukazuje, co czuje artysta
form
3D shape
kształt 3D ( trójwymiarowy)
graffiti
scribbled writing – usually on a wall
bazgranina, gryzmoły – na ogół na murze
graphic
any flat artwork, but usually drawing
jakiekolwiek płaskie dzieło sztuki, ale na ogół  rysunek
graphite
used to make the inside of a pencil
używany do tworzenia wkładu do ołówka
harmony
when shapes and colours have a similar, pleasing look
kiedy kształty i kolory mają podobny, przyjemny wygląd
horizon
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the line where the sky and  land / sea seem to meet
linia, gdzie wydają się zbiegać niebo i ląd / morze
illusion
something  you think you can see, that is not there
coś, co myślisz, że widzisz, a co nie istnieje
image
picture of something
obraz czegoś
impression
unclear image without much detail, but enough to help recognise the object
niewyraźny obraz bez większych szczegółów, ale wystarczający, by pomogło to w rozpoznaniu 
obiektu
inspiration
where ideas come from
skąd wywodzą się pomysły
installation
one artwork that fills the whole room
jedno dzieło sztuki, które wypełnia cały pokój
landscape
an outdoor scene of countryside
wizerunek wiejskiego krajobrazu, pejzażu
leviathan
something VERY big
coś BARDZO dużego
life - size
the same size as in real life
tego samego rozmiaru, co w rzeczywistości
likeness
an accurate picture of what someone looks like
dokładne odzwierciedlenie tego, jak ktoś wygląda
line
continuous mark made by a brush / pencil / stick
ciągły ślad wykonany przez pędzel / ołówek / patyk
media
materials used by an artist – paint, clay, stone
materiały użyte przez artystę – farba, glina, kamień
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molten
melted (metal)
stopiony (metal)
mood
general feeling created in a work of art
ogólny nastrój wykreowany w dziele sztuki
moulded
shaped by putting in a mould
nadanie kształtu poprzez włożenie do formy
narrative
a work of art that tells the story
dzieło sztuki, które opowiada historię
oil paint
powder paint mixed with linseed oil
farba  proszkowa wymieszana z olejem lnianym 
pastel
crayons made from powdered colour and glue
kredki wykonane  ze sproszkowanego koloru i kleju
patron
somebody who buys a work of art from an artist
ktoś, kto kupuje dzieła sztuki od artysty
pattern
made by repeating the same shape / colour
wykonany poprzez powtarzanie tego samego kształtu / koloru
portrait
an image of a person
obraz osoby
realistic
copying accurately what something looks like
dokładne kopiowanie wyglądu danej rzeczy
relief
work of art made by adding to, or taking from, a flat surface
dzieło sztuki, wykonane poprzez dodawanie do, lub ujmowanie z , płaskiej powierzchni
resin
a plastic which can be cast in a mould
plastik, który może być odlany w formie
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scale
the difference in size of one thing to another
różnica w rozmiarze jednej rzeczy w stosunku do drugiej
screenprint
way of making many prints, using a stencil  stuck to a screen
sposób tworzenia wielu odbitek, poprzez użycie szablonu umocowanego do ekranu
sculpture
3D work of art ( it has height, width, breadth )
trójwymiarowe dzieło sztuki (ma wysokość, szerokość, głębokość)
sculpture : usually stone, wood, clay
rzeźba : na ogół w kamieniu, drewnie, glinie
seascape
picture of the sea
obraz morza
self portrait
image of yourself
obraz samego siebie
series
number of works of art on the same subject
seria dzieł sztuki na ten sam temat
shape
outline of an image
zarys obrazu, wizerunku
sketches
quick drawings
szybko wykonane rysunki
snapshot
a photograph, taken quickly
szybko zrobione zdjęcie
still life
work of art where things, not people/animals, are the subject
dzieło sztuki,w którym podmiotem są rzeczy, a nie ludzie / zwierzęta
studies
detailed drawings
rysunki z detalami
style
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a particular way of working which makes work recognisable
szczególny sposób tworzenia, który sprawia, że dany wytwór jest rozpoznawalny
style: several artists can have the same style
styl: wielu artystów może mieć ten sam styl
subject
the person/ place /thing that work of art is about
osoba / miejsce / rzecz na temat której jest dane dzieło
textile
made of cloth
wykonane z materiału / tkaniny
texture
the feel of a surface e.g. lumpy, rough, smooth
faktura powierzchni np. bryłowata, szorstka, gładka
three - dimensional
something with width, height and depth
coś, co ma szerokość, wysokość i głębokość
3D
sculpture is three dimensional (3D)
rzeźba jest trójwymiarowa (3D)
tone
the level of light / dark
poziom światła / ciemności
two-dimensional
something with width and height
coś, co ma szerokość i wysokość
watercolour paint
powder paint mixed with water
farba proszkowa zmieszana z wodą



                         Art key words              language: Polish                                         

COLOUR KEY WORDS
KLUCZOWE SŁOWA DOTYCZACE KOLORU
Primary colours
Kolory podstawowe
Red
Czerwony
Blue
Niebieski
Yellow
Zółty 

Secondary colours
Kolory drugorzędowe
blue and red = purple
niebieski i czerwony = liliowy / fioletowy
blue and yellow = green
niebieski i żółty = zielony
red and yellow = orange
czerwony i żółty = pomarańczowy

Colour names
Nazwy kolorów
Red
Czerwony
Yellow
Zółty 
Blue
Niebieski
Green
Zielony
Purple
Liliowy / Fioletowy
Orange
Pomarańczowy
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Brown
Brązowy
Grey
Szary
Pink
Różowy
White
Biały
Black
Czarny

Shade
Mixing black into a colour to make it dark
Wmieszanie czarnego do koloru w celu uzyskania ciemniejszego koloru
Tint
mixing white into a colour to make it lighter
wmieszanie białego do koloru w celu uzyskania jaśniejszego koloru
Black and white = grey
Czarny i biały = szary
grey tone
Szara tonacja
colour + grey. Good for dull, cloudy or rainy pictures
kolor  + szary. Stosowny przy tworzeniu przyćmionych, pochmurnych lub deszczowych obrazów
opaque
thick, solid colour that light can not pass through
gęsty, mocny kolor przez który światło nie może się przedostać
semi - opaque
a little light can pass through the colour
trochę światła może się przedostać przez kolor
translucent
thin colour, that light can pass through
rzadki kolor, przez który światło może się przedostać


