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Скульптура Індії 



Скульптура Індії. Танцівниця 

Невелику бронзову фігурку 
оголеної жінки у намисті та з 
безліччю браслетів на руках 
вважають танцівницею. 
Скульптура відрізняється 
пластичністю, жвавістю 
передачі рухів.  

Танцівниця з  
Мохенджо-Даро  



Скульптура Індії. Статуя Шиви 
(2002)  

 Найбільша статуя в Індії. Висотою як 14-поверховий 
будинок. Віруючі приїжджають вклонитися Шиві, а 
також загадати бажання, вважається, що воно має 
обов'язково збутися. 



Скульптура Індії. Статуя Ганеша 

Індійці боялись хижих тварин і намагалися їх 
задобрити. Деяких богів уявляли у вигляді диких 
тварин (леви, мавпи). Слон був приручений і став 
одним з головних богів, якому вони поклонялися. 

Бог  
Ганеша 



Скульптура Індії. Левова капітель  

Найдавніша і знаменита – капітель від кам'яної колони 
в Сарнатхе (ІІІ ст до н. е.) Чотири лева несуть буддійське 
колесо закону, адже Будду називали Левом закону. На 
абаці розташовані рельєфні фігури слона, коня, бика та 

лева, що символізують сторони світу. 

Левова капітель  
із Сарнатха 



 Комплекси індійських храмів прикрашають  

скульптури божеств, які мають гігантські розміри 



Чільне місце в архітектурі 
Індії займає рельєф, який 
активно використовувався 
майстрами при зведенні  
різного роду будівель,  
особливо релігійних. 



Декоративно- 

ужиткове  

мистецтво Індії 



Ювелірне мистецтво Індії 
З давніх часів Індія славиться своїми 

дорогоцінними каменями, перлами, коралами 
прикрасами із золота, срібла та інших металів. 

Прикраси  
цивілізації  

долини Інду 



Ювелірне мистецтво Індії 
Прикраси більш пізнього періоду, зокрема часів 

панування царства Гандхара, демонструють сильне 
елліністичний вплив, надану греками. 

Прикраси царства 
Гандхара 



Ювелірне мистецтво Індії 
У II – I ст. до н. е. із зростанням добробуту прикраси 

перестали бути розкішшю, доступною лише для 
обраних. Вони стали вишуканими, вражаючи красою і 

тонкістю виконаної роботи. 

Царські сережки епохи правління  
Сатаваханов 



Ювелірне мистецтво Індії 
В епоху імперії Великих Моголів відчутний вплив 

іранського стилю. 

Жіночі прикраси епохи Великих Моголів 



Ювелірне мистецтво Індії 
Головним центром виробництва ювелірних 

прикрас у сучасній Індії є Раджастан. 

Сучасні ювелірні вироби 



Ювелірне мистецтво Індії 
Індійські ювеліри виготовляли витончені золоті і 
срібні вироби з тонким карбуванням, бронзові 

статуетки. 



Художні ремесла Індії 

Вироби із слонової кості і 
цінних порід дерев. 

Бог мудрості 
Ганеша 

Бог Шива 



Особливості індійської культури  

1.  Багатство і різноманіття релігійно-
філософських вчень. 

2. Спрямованість до Всесвіту (в таємниці 
світобудови) і всередину людського світу 
(філософія і йога). 

3. Надзвичайна музичність і танцювальність. 

4. Особливе шанування любові — чуттєвої і 
фізичної. 



Творче завдання 
 Запропонуйте свій варіант дизайну ювелірного  

виробу в індійському стилі. 

• Фото робочих зошитів надіслати на ел.пошту 
irinanikolaevna1977@ukr.net 

• Питання у Viber, Telegram за номером 0999707381  

 

 

Бажаю успіху! 
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