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ЮнИЙ дРуЖЕ!

Починається новий навчальний рік, і знову в твоїх руках 
підручник «Образотворче мистецтво». На його сторінках ти зу-
стрінешся з давніми знайомими — твоїми однолітками Богданом 
і Христиною. Але цього навчального року до нашої захопливої 
подорожі Країною мистецтва приєднаються і їхні друзі з усіх 
куточків світу. Ці хлопці та дівчата живуть у різних країнах, про-

те їх об’єднує любов до образотворчого мистецтва, бажання відтворювати 
дійсність, передавати почуття, використовуючи різні художні техніки.

У шостому класі ти ознайомишся з жанрами образотворчого мистецтва 
та роботами багатьох митців, які творили у різні часи і в різних країнах. 
Дізнаєшся про найвизначніші музеї та картинні галереї, де зберігаються 
шедеври справжніх майстрів.

Бажаємо тобі цікавої та захопливої подорожі у світ Прекрасного. 
І пам’ятай: все, що ти бачиш, можна відобразити в художніх образах, лише 
тоді сповна відчуєш суть побаченого. 

То ж у добру путь!
Автори





Розділ перший

ЖАнРИ 
ОБРАЗОТВОРЧОгО 
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ЖАнРОВИЙ ПОдІЛ 
В ОБРАЗОТВОРЧОМу МИСТЕЦТВІ

А. Орльонов. «Український пейзаж»

Скульптура слона. Храм Ніатапола, 
м. Бхактапур. Непал

В. Бараненко. «літня риболовля»

Навчальна робота. натюрморт

Привіт, Христино! Поглянь на експозицію,  
яку я створив із зображень, надісланих нашими 
друзями.
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ФІгуРА ЛЮдИнИ
у ПОРТРЕТнОМу ЖАнРІ 

Привіт із Англії! Мене звуть Пітер 
Нортон. Я живу в Лондоні. У моєму 
місті багато музеїв, і ми з моїми одно-
літками часто їх відвідуємо. Оскільки 
я дуже люблю мистецтво, то й най-
цікавішою мені здається Національна 
галерея Лондона. Там є багато картин 
мого улюбленого художника Томаса 
Гейнсборо.

Томас Гейнсборо. «Джон плампін»

Томас Гейнсборо. 
портрет Джонатана 

Баттла

Томас Гейнсборо. 
лікар Ральф Шомберг



85

Альбрехт Дюрер. 
«адам та Єва»

Національна галерея Лондона — го-
ловний художній музей столиці Вели-

кобританії, один з найбільш 
цікавих на території 
всієї держави. Колек-
ція Лондонської галереї 
налічує понад 2000 по-
лотен художників світового рівня. Картини в галереї 
експонуються у хронологічному порядку.

Дякую, Пітере! Мені теж сподобалась твор-
чість Т. Гейнсборо. Думаю, що успіх його полотен 
зумовлений, не в останню чергу, умінням художни-
ка досконало відтворювати будову людського тіла. 
Коли торік ми малювали фігури людей, я залюбки 
вивчала їхні пропорції. Тоді ж зауважила, що будо-
ва тіла жінок і чоловіків подібна не в усьому. Один 
із моїх улюблених митців А. Дюрер, ще наприкінці 
XV ст., досконало зображував чоловіків і жінок.

Щоб правильно намалювати людину, 
на весь зріст чи тільки до пояса, стоячою, 
сидячою або в русі, перш за все необхідно 
знати пропорції різних її частин.

Якщо ж художник малює людину без 
знань і визначення розмірів, малюнок за-
здалегідь приречений на невдачу. Що-
разу, перш ніж щось зображати, спершу 
обов’язково пригадайте всі пропорції 
та розміри. До поняття «тіло людини» 
входять такі його складові, як голова, торс 
і кінцівки (руки та ноги). Для вимірюван-
ня пропорцій тіла художники застосову-
ють висоту голови.
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ВИДИ ПЕЙЗАЖУ

Є три способи поділу пейзажу на види:
• за змістом того, що зображується (індустріальний, міський, 

сільський, архітектурний (ведута), морський (марина), 
парковий;

• за настроєм, який передається (ліричний, епічний);
• за способом художньої інтерпретації образу природи 
(реалістичний, декоративний, імпресіоністичний).

ПЕЙЗАЖ
 Жанр в образотворчому 
мистецтві, присвячений 
зображенню природи та 

її явищ

СІЛЬСЬКИЙМІСЬКИЙ

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ

АРХІТЕКТУРНИЙ
(ведута)

ПАРКОВИЙ МОРСЬКИЙ
(марина)
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ПЕРЕДАВАННЯ ОБ’ЄМУ

власна 
тінь

полиск
падаюча 

тінь

напівтінь

рефлекс

світло

НАПІВТІНЬ частина поверхні предмета, розташована під кутом до 
джерела світла

ВІЗУВАННЯ
визначення пропорцій предмета олівцем, який трима-
ють у витягнутій руці між оком і натурою
 

яскраві світлові плями з різкими межами на
освітлених ділянках предмета у місцях вигину або 
зламу, виникають лише на предметах з гладкою 
поверхнею 

ПОЛИСК

віддзеркалення світла від навколишніх об єктів на ’
тіньовій частині предмета у вигляді світлової плями 
з розмитим краєм 

РЕФЛЕКС

частина поверхні предмета, яка повернута до джерела 
світла, плавний перехід від світла до тініСВІТЛО

частина поверхні предмета, на яку не потрапляють 
прямі промені світла

ВЛАСНА
ТІНЬ

тінь, яка з’явилась на поверхні внаслідок загородже-
ння її від світла іншим предметом

ПАДАЮЧА
ТІНЬ
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