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Цього року літня мандрівка Барвика та Лясольки до Європи буде 
незвичною – театральною, ляльковою і гумористичною. Родоначальни-
ком династії комічних ляльок у Європі став Пульчинелла. Італійський 
дотепник носить білий одяг, загострений капелюх і чорну маску з гач-
куватим носом, що нагадує пташиний дзьоб. У перекладі з італійської 
pulcino означає «курча, що тільки-но народилося». Він виступає в роліo
слуги, хоча може бути й сторожем, торговцем, солдатом. 

Ігор Стравинський. Балет
«Пульчинелла» (фрагмент).

Як музично-танцювальними за-
собами можна передати 
комічність  персонажа в балеті? 
У чому, на твою думку, виявилося почуття гумо ру художниці, яка створила 
шарж на композитора І. Стравинського?

У давнину італійські лялькарі подорожували Європою та показу-
вали вистави на ярмарках. У різних кра     їнах з’явився свій комічний 
персонаж. У Франції – Полішинель, у Росії – Петрушка.

Ейтор Вілла-Лобос. Полішинель. Віктор Косенко. Петрушка.

29. МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ
ДО ЄВРОПИ

Порівняй два твори, використай слова-характеристики:

МЕЛОДІЯ ДИНАМІКА ТЕМП

Наспівна Форте Помірний

Рухлива Піанісимо Швидкий

Декламаційна Піано Повільний

ПЕТРУШКА
Музика Йоганнеса Брамса 

Зімпровізуйте танець Поліши-
неля із дзвіночками та Петрушки 
з бубном (робота в парах).

Ìóçè÷íà ãðàìîòà
Знайомся, шістнадцята тривалість ноти  та паузи . 

= + = + + += +

Ритмічна гра «Відтворюємо тривалості нот».

За бажання поцікався родоводом комічних ляльок: Панч (Анг лія), Кашпа-
рек (Чехія), Гансвурст і Кашперле (Ні меччина), Дон Кристобальд (Іспанія),
Карагьоз (Туреччина), витязь Ласло (Угорщина).
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Ти вже знаєш, що головними акторами в ляльковому театрі є 
ляльки. Можна створити й домашній театр, розігруючи вистави із 
друзями. Артистами будуть маріонетки або пальчикові ляльки. 

Чи є на картині серед театральних ляльок пальчикова та маріонетка?  

Відео «Пальчиковий театр».

Сучасні виробники створюють набори таких іграшок до популяр-
них казок та мультфільмів.

Уяви себе підприємцем (підприємицею). Прорахуй, скільки можна зеконо-
мити кош тів, якщо не купувати готовий іграшковий набір, а виготовити 5–7
пальчикових ляльок власноруч із паперу, тканин чи ниток. 

Створи пальчикових ляльок, застосуй симетрію.

Варіант 1 (аплікація з кольорового паперу)

Варіант 2 (кольорові олівці й фломастери)

На дозвіллі разом із друзями розіграйте невеличку виставу зі своїми
ляльками.

29. МИСТЕЦЬКА ПОДОРОЖ
ДО ЄВРОПИ
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