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Урок 1.

Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови.
Створення кросвордів “Види мистецтва”
Види і мова мистецтва,
їхня класифікація

Часові (слухові)
Існують обмежений час, не маючи
просторового носія

Музика

Література

Просторові (зорові)
Існують у просторі; в обмеженому об’ємі
необмежений час

Просторово-часові (змішані)
Існують обмежений час і мають просторових носіїв —
артистів, декораторів

Живопис

Графіка

Театр

О. Мурашко. “Сільська родина”

Г. Якутович. “Аркан”

Театральна вистава в Стародавній Греції

Кадр з фільму “Пірати Карибського моря”

Скульптура

Архітектура

Балет

Циркове мистецтво

Мікеланджело. “Пьєта”

Київ. Церква св. Андрія

Е. Дега. “Балет”

Кожен із цих видів мистецтва має свої виражальні можливості, та інколи
позичає їх іншому. Наприклад, графіка, специфічним засобом виразності якої
є лінія, рисунок, інколи “запозичує” у живопису колір; хореографія, будучи

Кіно

мистецтвом пластичного руху, застосовує пластичну виразність скульптури.
Хоча специфіка мистецтв зберігається зазвичай протягом багатьох століть,
грані між окремими видами мистецтв історично рухомі та мінливі.

Кросворд “Мистецтво”
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1. Відтворення світу через звукоінтонацію.
2. Відтворення світу в літературі відбувається за допомогою ...
3. Відтворення світу через об’ємно-просторові форми.
4. Відтворення світу через втілення драматичними акторами ідей,
емоцій.
5. Відтворення світу через втілення гімнастами, жонглерами,
клоунами та іншими акторами емоцій, сили, майстерності.
6. Відтворення світу через пластичне відтворення образів у об’ємі.
7. Відтворення сюжету за допомогою кольору.
8. Відтворення світу через втілення акторами думок, ідей, почуття,
подій з життя.
Віднайди правильні відповіді і впиши в поданий кросворд.
Цирк.
Архітектура.
Слова.
Скульптура.

Музика.
Театр.
Кіно.
Живопис.
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Урок 2.

Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура (кругла, рельєфна). Замальовки фрагментів
архітектурних споруд різних епох
Види архітектури
Архітектура об’ємних споруд

Ландшафтна архітектура

Містобудування

Житлова

Сквер

Реконструкція старих
будівель

Культова

Парк

Новобудови

Суспільно-громадська

Промислова

Види скульптури
Кругла

Бюст

Рельєфна
Барельєф — скульптурне зображення, що виступає над площиною менш ніж на половину
свого об’єму

Горельєф — зображення виступає більш ніж на половину
свого об’єму, майже подібний
до круглої скульптури

Контррельєф — зображення не виступає
з площини, а заглиблюється в неї

Статуя

Статуетка
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Аплікація “Замок”

Графічна композиція “Замок”

Виконай свою композицію, використавши одну із художніх технік.

