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Лекція 9.  
Колористика в декоративному натюрморті 



Тема 9. Колористика в декоративному натюрморті  

Рисунок натюрморту для подальшого використання його в графіці в деякій 

мірі відрізняється у виконанні від рисунка натюрморта олівцями, особливо на 

останній його стадії.  

В такому випадку необхідно продумати чорно-біле плямове вирішення 

даної роботи та затонувати штрихом чорні п’ятна так, щоб предмети не 

зливались з фоном, а добре читалися на ньому. Потрібно також врівноважити 

кількість темного і світлого на аркуші, тобто визначити пропорції тонів. Якщо 

по цьому рисунку потрібно зробити лінійну графіку, то потрібно відзначити 

тільки границі кольору, тіней та бліків, не дючи штриховки. В чорно – білій 

плямовій графіці чорна фарба та білий папір слугують зображеннями світла і 

тіні; напівтіні та рефлекси відсутні. 

 Техніка аплікації використовує вклейку різноманітного кольорового 

паперу, тканини, картону. Ця техніка дає можливість передати зображення 

фактури різноманітних матеріалів та поверхонь. 

 Радянський художник В.Б. Йогансон в своїй книзі «Молодим художникам 

про живопис» (М.,1959) відмітив, що дуже важливим моментом в будь-якій 

графічній роботі є композиційна декоративність, тобто організація тонального 

та кольорового рішення таким чином, щоб око глядача рухалось від предмета 

(або кольорової плями до предмету в такій послідовності, як задумав автор і 

плями кольору в роботі не зливалися б при її перегляді на відстані в загальну 

сіру масу.  

Важко переоцінити ту роль, яку відіграє графіка навчального натюрморту в 

оволодінні зображувальною грамотою – грамотою орнаментального рішення 

композиції.  

Методично правильно побудована робота (від рисунку простих предметів з 

поступовим ускладненням завдання та переходом до багатокольорової графіки 

в поєднанні з іншими завданнями, а також виконання домашніх завдань по цих 

темах) допоможе студентам оволодіти технікою рисунку та графіки, досягти 

добрих творчих результатів. Графіка натюрморту з натури підводить студента 

до рішення складних задач в композиції костюму, аксесуарів до костюму, 

зачіски, макіяжу.  

Шлях до кольорової графіки натюрморту можливий через написання 

декоративного натюрморту.  

Декоративний натюрморт (від лат. dekorate – прикрашати) був 

покликаний створювати загальне враження нарядності та святковості, 



слугувати прикрасою. Інколи декоративний натюрморт називають 

орнаментальним (від лат. ornamentum – прикраса) (рис. 11, а, б). Матісс виявив 

декоративність як врівноваженість всіх пластичних компонентів, відчуття 

прпорції, де орнаментальність посилює декоративність рисунку.  

Декоративний натюрморт не є точним зображенням натури, а роздумом з 

приводу даної натури; цей відбір та фіксація найхарактернішого, відмова від 

всього випадкового, підкорення побудови натюрморту конкретній задачі 

художника.  

Принципи побудови декоративного натюрморта були розроблені тільки в 

ХХст. Вперше в постімпресіоністів Гогена та Ван Гога з’являються інтенсивні 

кольорові співвідношення, графічний контур, окреслюючий кольорові 

площини; але декоративність ще не була головною ціллю цих художників. 

Найбільша концентрація всіх принципів декоративного живопису досягнута в 

творчості Матісса, Пікассо.  

Таке завдання, як декоративний натюрморт, розвиває в майбутніх 

спеціалістів відчуття ритму, кольорової гармонії, кількісної та якісної 

співрозмірності кольорових площин в залежності від їх інтенсивності, світла 

та фактури; орнаментальне бачення необхідне їм в подальшому при виконанні 

ескізів зачісок та макіяжу, композиції костюму та взуття як одного із видів 

орнаментальної графіки.  

Результатом роботи над декоративним натюрмортом повинне стати творче 

опрацювання його живописного рішення. Робота над натюрмортом ведеться 

послідовно: на першому етапі вивчення студенти малюють натюрморт із 

геометричних тіл та предметів різноманітної пластики, а виявляє їх 

конструктивну побудову. В подальшому перед студентами постають більш 

складні задачі – створення декоративного натюрморту. При цьому спочатку 

дається живописне рішення натюрморту, в якому необхідно передати 

багатство кольору, тональні градації, світло, напівтінь, тінь, рефлекси, 

повітряне середовище. Завершальний етап – створення багатокольорової 

графіки на основі системи кольорових відношень живописного натюрморту та 

наявного рисунку. Можлива також фактурне пропрацювання кольорових 

плям.  

Етапи роботи над орнаментально-графічним вирішенням натюрморту такі:   

1. Старанне виконання рисунка навчальної побудови.  

2.  Розмноження рисунка (на копіювальному столі або через скло на 

прсвіт) та одночасне його узагальнення.   

3. Виконання живописного етюду даної постановки.   



4. Виконання етюду за допомогою скороченої палітри, тобто 

декількома основними кольоровими тонами, присутніми в натурі. 

Можна вводити також і умовні кольори.  

5.  Створення орнаментально-графічних рішень натюрморту 

(трьохтонова графіка з одним кольором, додати чорного).   

6. Створення багатокольорового графічного рішення натюрморту 

(можна і багато нового).  Послідовність роботи може бути трохи змінена. 

Наприклад, після виконання живописного етюду роблять підмальовок – 

графічне рішення натюрморту з ціллю виявлення розташування 

кольорових плям та орнаментальне рішення і, склавши обумовлену 

кількість кольорів, виконують чистову графіку натюрморту.  

 

Графічне рішення натюрморту – творча робота, що потребує роздумів, 

пошуку кольорових відношень, орнаментальності площин та 

визначеної  акуратності, точності виконання рисунка. Тому таке завдання 

проводять після того, як студенти отримали необхідні навики в рисунку, 

розуміють композицію аркушу паперу, графічне вирішення аркушу.  

Аналізуючи досягнення мистецтва в області декоративно-графічного 

вирішення натюрморту, можна виділити основні можливі декоративні 

рішення аркуша при підвищеному кольорі (інтенсивності) локальних плям:   

килимове рішення – орнаментація площини натюрморту, наближення до 

площинного рішення простору, всі частини, деталі, лінії натюрморту 

перехрещуються в декоративний узор;   

вітражне рішення – локальні кольорові плями, присутній чорний або 

кольоровий контур. Тут дуже важливий силует, абріс плями та характер, 

пластика самого контуру;   

фактурне рішення – виявлення зображуваних фактур матеріалів на папері 

за допомогою різноманітних способів нанесення фарби. При цьому важливо 

враховувати пропорції та кількість фактурних плям. 

Для найбільшої виразності графічного багатокольорового рішення 

натюрморту використовують різноманітні техніки, такі як монотипія, 

енкаустика, аплікація та ін. 
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