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З давніх давен людина спостерігала 
світ навколо себе та втілювала свої враження 
в малюнках та об’ємних формах. 

З часом сформувалися ті види 
образотворчого мистецтва, які ми знаємо та 
любимо: скульптура, графіка та живопис. 



Безліч митців протягом століть 
змальовували життя і залишили 
безцінний спадок, який дозволяє нам 
наблизитися до джерела історії, краще 
зрозуміти людину та її буття в різні 
часи, зрештою, отримати естетичну 
насолоду від доторку до справжніх 
шедеврів.

Кожна сторінка книги «Юнацтву 
про мистецтво» стає для нас початком 
цікавої он-лайн подорожі…



Давній Єгипет. 

Неспішна урочиста хода вельможі Каапера. 
Вдивляємося в його зосереджене обличчя і бачимо 
реальну людину – спокійну, впевнену, адже він –
член царської родини, з приємним виразом обличчя 
та поважною статурою. 

Ми навіть можемо роздивитися його обличчя 
з чудовими інкрустованими очима, що дійшло до 
нас за 5 тисячоліть.
Перегляд скульптури за посиланням

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/%C3%84gyptisches_Museum_Kairo_2016-03-29_Ka-aper_01.jpg


Давня Греція. 

Час прагнення ідеалу та час 
формування візуального образу ідеалу. 
«Той, що несе спис» скульптора Поліклета –
один з варіантів втілення образу фізично 
досконалої гармонійної людини. Мужній і 
спокійний юнак, воїн, здатний захистити 
свою країну, сприймається як символ 
краси, сили та гідності свого народу. 

Оригінал бронзової статуї втрачено, 
проте вона зберіглася у римських копіях, а 
сьогодні доступна навіть у 3D моделях. 
Перегляд 3D-моделі за посиланням

https://en.wikipedia.org/wiki/Doryphoros/media/File:Spydb%C3%A6reren_(doryforos)_-_KAS11.stl


Ідеї та ідеали античного світу значною мірою вплинули на мистецтво 
італійського Ренесансу. Пошуки краси та гармонії втілилися у численних живописних 
шедеврах, в тому числі – на міфологічні сюжети.

Часто головним персонажем таких картин ставала прекрасна богиня краси і 
кохання, в грецькій міфології – Афродіта, в римській – Венера.



«Народження Венери» флорентійського майстра Сандро Боттічеллі. 



Згідно з античними міфами, богиня 
народилася з морської піни на острові Кіпр, 
і ми бачимо, як вона на мушлі підпливає до 
берега, де її зустрічає німфа Ора. Але  
Боттічеллі написав в цьому образі свою 
сучасницю, красуню Сімонетту Веспуччі. 

Кого ж насправді можна побачити в 
галереї Уффіці – реальну жінку чи богиню? 
Перегляд за посиланням

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg


У мистецтві 
Ренесансу 
надзвичайно 
популярним був 
образ Діви Марії, 
часто 
неймовірно 
добрий, чуттєвий 
та людяний. 



Великий живописець 
Рафаель Санті ще замолоду здобув 
прізвисько «майстер прекрасних 
мадонн». 

Його беззаперечним 
шедевром і сьогодні вважається 
одна з найвідоміших –
«Сікстинська мадонна»: 
Перегляд за посиланням

https://artsandculture.google.com/asset/the-sistine-madonna/CgEiMJRg7ZS6DA?hl=ru


Краса і гармонія 
мистецтва Ренесансу 
продовжувалася у 
творчості митців 
наступних століть. 
Одним з них був 
засновник і провідний 
майстер стилю 
класицизм 
французький 
живописець Ніколя 
Пуссен. Нікола Пуссен. Аркадські пастухи



Нікола Пуссен. Царство Флори

«Царство Флори» –
образ довершеного і 
гармонійного світу 
античних міфів, де 
німфи та герої зібралися 
на святі прекрасної 
богині квітів і 
рослинності Флори.
Перегляд за посиланням

Нікола Пуссен. Царство Флори

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Nicolas_Poussin_-_The_Empire_of_Flora_(1631)_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=ru


У часи Великої Французької революції ідеали античності 
знайшли втілення у полотнах живописця Жака-Луї Давида. 



Свідок та літописець 
революції, саме 
напередодні цих 
подій, митець 
створив полотно, 
просякнуте 
патріотизмом та 
високою 
громадянською 
свідомістю – роботу 

«Клятва Гораціїв». 



Ми, сьогоднішні, не 

занурюючись у 

глибини 

давньоримської 

історії, відчуваємо 

емоційну 

напруженість та 

пафос клятви 

молодих воїнів. 

Перегляд за посиланням

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/David-Oath_of_the_Horatii-1784.jpg?uselang=ru


Тонке відчуття природи є однією з 
характерних рис мистецтва романтизму. 

Німецький живописець Каспар-
Давид Фрідріх створював пейзажі, 
сповнені поклоніння красі та величі 
природи. Філософські роздуми, часто 
меланхолійне споглядання, іноді містичні 
настрої наповнюють його картини.

Каспар-Давид Фрідріх. Мандрівник над морем туману



Серед його краєвидів вирізняються 
морські, натхненні романтикою далеких 
подорожей. 

Глядач ніби входить у простір 
картини і стає одним з її персонажів. Ми 
на вітрильнику просто спостерігаємо за 
прекрасним замріяним подружжям.
Перегляд за посиланням

Каспар-Давид Фрідріх. На вітрильнику

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/On_a_Sailing_Ship_by_Caspar_David_Friedrich.jpg


Клод Моне. Схід сонця

Імпресіонізм – напрям у 
мистецтві останньої третини 19 ст., 
представники якого намагалися 
відтворити навколишній світ у його 
мінливості та непостійній красі.

Французькі імпресіоністи 
працювали на пленері – просто неба –
та чудово передавали як найдрібніші 
атмосферні ефекти – блиск сонячних 
променів, подих вітру, так і миттєві 
людські емоції, схоплюючи вираз 
обличчя, випадковий погляд, жест 
руки…



Паризький 
ресторан Мулен
де ла Галетт
назавжди зберіг 
одну чудову літню 
мить своєї історії 
завдяки полотну 
Огюста Ренуара.

Огюст Ренуар.
Бал в Мулен де ла Галетт



Ця невимушена 
атмосфера 
танцювального 
майданчика, 
сповненого 
безперервним 
рухом та музикою! 

Щасливі усміхнені 
люди під 
вібруючими 
сонячними 
плямами…
Перегляд за посиланням

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre-Auguste_Renoir,_Le_Moulin_de_la_Galette.jpg?uselang=ru
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