Скульптура. художній образ в об’ємі
Полімерна
глина

Скульптура — це тривимірний твір
мистецтва: об’ємний, а не плаский,
як картина. Форму скульптури мо
жуть утворювати м’які текучі лінії
або, навпаки, рубані, чіткі.
Скло

Бронза

Камінь

Матеріалом для
скульптури
може бути все,
що подобається
її авторові.
Із глини, пластиліну або солоного
тіста виліпи зображення своєї
улюбленої тварини.
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роботи
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незвичайні матеріали художника-скульптора

Льодяники

Художники використовують можливості скульптури для створення
об’ємних картин — рельєфів. Скалки CD-дисків, пісок, гральні кості,
живі рослини, овочі та фрукти, папір, пластик... Завдяки талановитим
майстрам непотрібні речі знаходять ще одне життя.
Карвінг — різблення
на овочах та
фруктах

Папір

Скульптури зі сміття

ЕТАПИ
ВИКОНАННЯ
РОБОТИ

Іграшки

Різблення
на гарбузі

Створи портрет із сухих природних мате
ріалів (насіння, моху, кори, листя).
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особливості декоративного образу
Створюючи іграшку з глини, художник-кераміст уважно
вивчає природну форму, потім спрощує й узагальнює її, ви
бравши найбільш характерні риси, підкреслює і підсилює їх
(декоративно переробляє). Потім майстер прикрашає іграшку
об’ємним декором (декорує), розфарбовує і покриває кольоро
вою або прозорою поливою-глазур’ю.

Виліпи з глини, пластиліну
або солоного тіста іграшку,
взявши за основу форму тіла тва
рини, яка тобі подобається. При
крась свою іграшку кольоровим або
об’ємним декором.
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петриківський розпис
Розписування стін будинків було дуже популяр
ним на українських землях у давнину, а подекуди
збереглося й донині. Жінки розмальовували ви
білені стіни орнаментами різних кольорів. Най
частіше це були фантастичні дерева з птахами:
півниками, щигликами.
Усе розмаїття візерунків утворено за допомогою
чотирьох типів мазка: гребінчик, зернятко, горі
шок та перехідний мазок.

ЕТАПИ
ВИКОНАННЯ
РОБОТИ

Створи квіткову композицію, використовуючи
елементи петриківського розпису на кольоро
вому картоні.
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мистецтво витинанки

Симетрична
витинанка
Прорізна
графіка

У давнину в Україні жінки
любили прикрашати оселі чу
довими візерунками, виріза
ними з паперу. Називали це
мистецтво витинанкою. Папе
рове мереживо було частиною
святкових обрядів; уважало
ся, що воно захищає житло
від злих сил, приносить любов
і добробут.

Символічна асиметрична
витинанка

Паперові квіти, що їх зігріло тепло твоїх рук, ніколи
не зів’януть. Створи композицію «Квіти у вазоні»,
використовуючи техніки витинанки й аплікації.
Учнівські
роботи
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