
Цртеж је начин изражавања уметности. Он је графички приказ неког облика, неког

предмета или појаве урађен помоћу графичких средстава - линије, мрље, тачке.

Комбиновањем свих тих лемената - спајањем линија, цртица, мрља и њиховим међусобним

контрастом добија се линеарност, а пластичност, тродимезионалност, ако се тим елементима

дода и ефекат сенке и светла, црног и белог. 

Код других цртачких техника је могуће гребањем или комбиновањем различитих

средстава (туш, угљен...) добити сличне ефекте. Текстуру (папир, дрво, камен, платно,

стакло...), као и цртачки алати (графит, сепиа, туш, четка, перо, пастел...) могу бити веома

различити, а једина сличност им је - цртачки елементи:

Елементи цртежа су: линија, мрља, тачка - па на било чемо или било чиме се они извели

Технике које се користе при стварању неког цртежа називају се цртачке технике, и мада је

најчешће једнобојан, цртеж може бити и у више боја.

Уз помоћ основних елемената цртежа - линијом, мрљом, тачком - могу се изразити две

основне димензије: висина и ширина, а илузија дубине и волумена, постиже применом

перспективе.

Цртеж може бити:

Линеаран - Ако је цртеж изведен само у линијама, односно ако је линија основни ликовни

елемент - израз.

Тонски - Ако је цртеж изведен тоновима - светлом и сенком, односно сликарски цртеж.

Једнобојни - Ако је цртеж изведен у једној боји

Обојени - Ако се употребљавају две или више боја.

Уметнички цртеж је основа, и равномерно је заступљен у свим облицима ликовног

стваралаштва:графици, сликарству, вајарству, архитектури рпимењеној уметности.

Цртеж може бити самостално и завршно ликовно дело, али може бити нешто што је

почетак у осмишљавању слике, скулптуре, графике... Такав цртеж се назива скица и он је

само запис одређеног облика у простору. За разлику од скице, студија је потпун, самосталан

визуелни запис за завршно дело. 

Као и већина других ликовних дела, цртеж се тематски може поделити на цртеже који су

одраз стварности, јер су настали када уметник посматра неки објект, природу или облик и

појаву и на имагинарне цртеже - цртежи који настају у машти ствараоца.
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