ЩЕБЕТАЛА ПТАШЕЧКА

19. У СВІТІ РЕАЛЬНОГО
ТА УЯВНОГО
Твори мистецтва часто народжуються за допомогою багатої фантазії митців. Художники дивують поєднанням реального та уявного, а
музиканти – незвичайним сполученням звуків і тембрів.

Уяви, яка музика може звучати на картинах Марії Приймаченко.

В оркестрі українських народних інструментів
в можна почути незвичайні інструменти. Вони з’явилися завдяки народній уяві.
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вес-низсо-неч-ком.

Перед виконанням простеж за нотним записом рух мелодії. Співай, не
напружуючи голосу. Експериментуй, змінюючи темп.
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Українська народна пісня

Темп
п – швидкість виконання музики.
Adagio
g ((повільно))

Andante ((помірно)
р )

бугай

«Створюємо оркестр» (у виконанні НАОНІ, фрагменти).

Allegro (швидко)

Presto (дуже швидко)

Створи вдома шумові музичні інструменти з побутових предметів. Започаткуй створення лепбуку «Музичні інструменти та оркестри».
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19. У СВІТІ РЕАЛЬНОГО
ТА УЯВНОГО

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Запам’ятай: кольори, розташовані в колірному колі протилежно
один одному, називаються контрастними.

«Навіщо малювати звірів такими, які вони є, – вони і так красиві, а я свої малюю на радість людям» – це слова української
художниці Марії Приймаченко. Подивись, як цікаво вона поєднувала
на картинах реальне та фантастичне.

Намалюй фантастичну тварину (гуаш). Для посилення виразності використовуй контрастні кольори, яскравий декор. Вигадай тваринці
незвичайне ім’я.
Варіант 1

Варіант 2

Які кольори використала художниця для створення образу звіра? Чи поєднуються вони в реальному житті? Придумай власну назву картини.

Картини М. Приймаченко мають свої секрети. Перший, і дуже
виразний, – це поєднання контрастних кольорів. Другий секрет –
наповненість кольорового тла картини деталями. Третій секрет
майстрині – використання влучних примовок до зображень.
Відео «Дивовижний світ картин Марії Приймаченко». Руханка. «Бедрик»
(із циклу «З любов’ю до дітей»).
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У вільну хвилину добери до
своїх зображень цікаві підписи-примовки.
Спостерігай і знайди поєднання контрастних кольорів
у природі, предметах побуту,
одязі.
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