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УРОК 43 

Тема: «Виконання проекту площинного або рельєфного малюнка 

римської розети.» 

Мета: 

 Відпрацювання навиків виконання проекту площинного або 

рельєфного малюнка римської розети. 

 Розширити знання та світогляд. 

 Виховати зацікавленість та компентентність до обраної професії. 

При вивченні теми № 6. Малюнок розети, учні більш детально розглянуть та 

вивчать різновиди розет. Для учнів , які навчаються за професією 

«Реставратор декоративно-художніх фарбувань» 4 розряду необхідно добре 

орієнтуватися серед різновидів орнаментів та декоративних елементів. 

Стиль давньоримського живопису відображає грецький вплив, і зразками, що 

збереглися, є переважно фрески, які використовувалися для прикрашання 

стін та стелі заміських вілл, хоча у римській літературі є згадки про малюнки 

на дереві, слоновій кістці та інших матеріалах. Декілька зразків римського 

живопису було знайдено в Помпеях, і на основі цих зразків історики 

поділяють розвиток давньоримського живопису на 4 періоди. Первісний 

стиль практикувався з початку II ст. до н. е. до початку чи середини I ст. 

до н. е. Переважно то були імітації мармуру чи кам'яної кладки, хоча іноді 

зустрічалися зображення міфологічних персонажів. Другий стиль живопису 

почав розвиватися з початку I ст. до н. е., коли художники намагалися 

відобразити реалістичні тривимірні архітектурні деталі та ландшафти. Третій 

стиль розвинувся за правління Октавіана Августа і відмовився від реалізму 

попереднього стилю на користь звичайного орнаменту. Невеликі 

архітектурні види, пейзажі чи абстрактні візерунки розміщувалися по центру, 

з монохромним заднім планом. Четвертий стиль, який виник у 1 ст., 

зображував сцени з міфології, хоча малюнки архітектурних деталей чи 

абстрактні візерунки ще залишалися. 

Портретна скульптура у Давньому Римі використовувала як класичні, так і 

енергійні пропорції, з часом перетворившись на суміш реалізму та ідеалізму. 

За правління династій Антонінів та Северів, у скульптурах почали 

переважати пишніші волосся та бороди, що створювалося глибшим 
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різьбленням і висвердлюванням. Вдалими були також рельєфні скульптури, 

які зображували перемоги римлян. 

Розе́та (від фр. rosette - «трояндочка») - у мистецтві й архітектурі -

орнаментальна прикраса круглої форми в плані, має 

вигляд стилізованого зображення квітки, яка розпустилась. Мотив 

рослинного орнаменту широко використовувався при оздобленні кесонів, 

падуг стель тощо, у садово-парковому мистецтві. 

Існують такі розетки: 

 розетка акантова — пелюстки виконано як акантові листочки, які 

чергуються із стрілками (подібно іонікам). 

 розетка вихрова — декоративна форма, з центру якої розходяться 

однобічно вигнуті дуги однакової кривини. За композиційною побудовою 

подібна свастиці. Вживалась у давньоруському мистецтві, де була 

запозиченою від норманів. 

 розетка зонтична — у вигляді еліпса з променями (поширена в 

часи ампіру). 

 розетка сонячна — те саме, що і розетка вихрова. 
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Завдання на урок 

1. Виконання проекту площинного або рельєфного малюнка 

римської розети. 

 

      

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке меандр? 

2. Що таке орнамент? 

3. Що таке візерунок?  

4. Що таке ескіз? 

Домашнє завдання: 

 Виконати проект площинного або рельєфного малюнка римської 

розети. 

 Вивчити конспект, його основні аспекти. 

 Фотографію малюнку надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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