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ЮнИЙ дРуЖЕ!

Ó òâî¿õ ðóкаõ ï³äðó÷íèк 
«Îáðаçîòâîð÷å ìèсòåöòâî». Â³í çаïðîøóº 
òåáå äî çаõîïлþþ÷î¿ ïîäîðîæ³ ó ÷аð³âíèé сâ³ò, äå ïîðÿä 
сï³â³сíóþòü каçка òа ðåалüí³сòü, ðîçìа¿òòÿ кîлüîð³â ³ âèãаäлèâ³сòü 
л³í³é. Òè é саì çìîæåø сòаòè òâîðöåì Êðа¿íè Ìèсòåöòâа — çîáðаæаòè 
л³сè ³ ïîлÿ, ì³сòа òа сåла, лþäåé ³ òâаðèí, âèãаäóâаòè îðíаìåíòè ðîçïèс³â ³ âè-
òèíаíîк, îçäîáлþâаòè ïðåäìåòè ïîáóòó. Àäæå сâ³ò ìèсòåöòâа òâîðèòü лþäèíа, ùî 
âîлîä³º ð³çíèìè õóäîæí³ìè òåõí³каìè, âèкîðèсòîâóþ÷è ð³çí³ ìаòåð³алè.

Êаæóòü, ùî ìаíäðóâаòè íаéкðаùå â ãаðíîìó òîâаðèсòâ³. Ñаìå òîìó íа сòîð³í-
каõ ï³äðó÷íèка òè ïîçíаéîìèøсÿ ç äâîìа ïåðсîíаæаìè. Öå òâî¿ îäíîл³òкè — Áîã-
äаí ³ Õðèсòèíа. Áîãäаí æèâå òа â÷èòüсÿ â Óкðа¿í³, а Õðèсòèíа — â îäí³é ç кðа¿í 
ªâðîсîþçó. Òа öå íå çаâаæаº ¿ì сï³лкóâаòèсÿ òа äðóæèòè, аäæå ¿õí³ì сï³лüíèì ³í-
òåðåсîì º ìèсòåöòâî, òа é кîðäîíè â íаø ÷ас íå сòаþòü íа ïåðåøкîä³ òèì, õòî öüîãî 
áаæаº. À ìèсòåöòâî çаâæäè áóлî ì³сòкîì, ÿкèé ç’ºäíóâаâ кóлüòóðè ð³çíèõ íаðîä³â. 

Òî æ ïðèºäíóéсÿ äî Áîãäаíа òа Õðèсòèíè â ¿õí³é çаõîïлèâ³é ïîäîðîæ³ Êðа¿íîþ 
Ìèсòåöòâа. Ä³çíаâаéсÿ ðаçîì ç íèìè ïðî éîãî âèäè òа æаíðè, ï³çíаâаé сåкðåòè 

õóäîæíèк³â, скóлüïòîð³â òа аðõ³òåкòîð³â, çíаéîìсÿ ç òâîð÷³сòþ ìèòö³â ð³çíèõ 
кðа¿í ³ íаðîä³â ìèíóлîãî òа сüîãîäåííÿ, ÿк³ äаðóþòü íаì ðаä³сòü 

сï³лкóâаííÿ ç кðасîþ!
                                                         Àâòîðè





ВИдИ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА. 
ЗАСОБИ ВИРАЗнОСТi

Розділ 
перший

КОМПОЗИЦІЯ ЯК ОСНОВА 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ: 
ЛІНІЙНА ТА ПОВІТРЯНА 
ПЕРСПЕКТИВА

ФОРМОТВОРЕННЯ ТА СТИЛІЗАЦІЯ
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ВИдИ ГРАФiкИ. 
ЗАСОБИ ВИРАЗнОСТi

А. Базилевич. Ілюстрація до поеми 
І. Котляревського «Енеїда»

М. Самокиш. «Вершник»

Б. Хогард. 
«Жіноче обличчя»Г. Доре. Ілюстрація 

до казки Ш. Перро «Попелюшка»

Привіт, Христино! Як ми і домовлялися, 
я надсилаю тобі репродукції графічних 

зображень українських художників, які мене 
найбільш вразили.

Привіт, Богдане! Я теж надіслала тобі ре-
продукції художників-графіків, які знайшла  
у своїх книгах та альбомах.
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Гвідо Ведонато. «На коняці»

Гвідо Ведонато. «Гірський кіт»

Гвідо Ведонато. «Баранець» Гвідо Ведонато. «Сова»

СТВОРЕннЯ дЕкОРАТИВнОГО 
ОБРАЗу. ЗВ’ЯЗОк ФОРМИ ТА дЕкОРу

Привіт, Богдане! Надсилаю тобі репро-
дукції картин італійського художника Гвідо 

Ведонато. Його твори зараховують до так зва-
ного «наївного мистецтва». Образи, які він ство-

рив, надзвичайно яскраві, виразні та емоційні.

Дякую, Христино! Твори Гвідо Ведонато 
таки вражають. В Україні теж є багато ху-
дожників, які працюють в такому ж стилі. Їх 
називають «примітивістами». Найвідоміша 
серед них — Марія Прий маченко.
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Марія Оксентіївна Приймаченко — майстер українського 
«наївного мистецтва». Її ім’я як «зірка першої величини» назване 
у Всесвітній енциклопедії наївного мистецтва, виданій у Белграді 
1984 року.

 

Ще у сиву давнину улюбленою темою у мистецтві було зображення 
тваринного та рослинного світу. За віруваннями первісних людей кож-
не плем’я мало свого предка — таку тварину називали тотемом.

Тотем (з мови індіанців північноамериканського племені од-
жібве «от-отем» — його рід) — родовий знак племені — певна 
тварина або рослина, з якою ототожнює себе рід або плем’я.

Зображення тотема вирізьблювалося з дерева чи каменю, наноси-
лося на одяг, зброю та знаряддя праці. Спливав час, зникали давні ві-
рування, а напівказкові образи тварин і рослин залишалися в народ-
ному мистецтві. В цих образах втілювалися мрії та прагнення людини, 
з їхньою допомогою передавалася одвічна ідея боротьби добра зі злом.

М. Приймаченко. 
«Галочка літає, господаря шукає»

Проаналізуй зображення за таким планом:

1. Які емоції викликає у тебе цей твір мистецтва?
2. Що зобразив художник?
3. Визнач композиційний центр зображення. Як він узгоджується з ін-

шими елементами цієї роботи?
4. Чого більше в цій роботі — реального чи декоративного? Аргумен-

туй свою думку.
5. Визнач виражальні засоби, за допомогою яких досягається вираз-

ність зображення.
6. Чим сподобався тобі цей твір мистецтва? 
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РОБОТИ ТВОЇХ ОДНОЛІТКІВ

Звуки

Музика 

Рапсодія

Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва

  ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ 

1. Назви поняття, що є спільними для образотворчого та музично-
го мистецтва. 

2. Проаналізуй свою роботу або візьми участь в аналізі робіт твоїх 
однокласників, використовуючи знання, набуті на уроці.

  
ВИКОНАЙ УДОМА  

Повтори матеріал, вивчений упродовж навчального року.

Виконай фантазійну роботу за уявою «Музика».
Обери матеріал і техніку виконання, які тобі допоможуть най-

більш вдало втілити задум і розкрити характер музичного твору.
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Кераміка. Сицилія

П. Брейгель. «Мисливці на снігу»

А. Бурдель.  
«Геракл, який стріляє з лука»

Упродовж навчального року тобі доводилося аналізу-
вати твори мистецтва, користуючись при цьому планом аналі-

зу, вміщеному в рубриці «Сходинки пізнання». 
За власним планом, який вважаєш доцільним, самостійно проана-

лізуй такі мистецькі твори: Пітер Брейгель Старший. «Мисливці на 
снігу»; Антуан Бурдель «Геракл, який стріляє з лука»; ваза із Сицилії.  

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО  
В куЛЬТуРнОМу ПРОСТОРi


