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ТЕМА:   «ФАРБОВІ СУМІШІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО   

                   ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ.» 

Тема уроку: Фарби для виконання розпису методом «гризайль», їх  

                       властивості, особливості застосування. Пігменти для  

                       виготовлення фарб для художньо-декоративного розпису  

                       поверхонь: вохра, мумія, сурик залізний, окис хрому,  

                       цинкові та титанові білила. 

Мета уроку: 

Навчальна:   формування та закріплення знань по фарбам для виконання  

                      розпису методом «гризайль», їх властивості, особливості  

                      застосування. Пігменти для виготовлення фарб для художньо- 

                      декоративного розпису поверхонь: вохра, мумія, сурик залізний,  

                      окис хрому, цинкові та титанові білила. 

Розвиваюча: розвивати уяву та пізнавальні інтереси до обраної професії,  

                      розвивати навички роботи в співпраці, формувати увагу,   

                      спостережливість учнів, активність. 

Виховна:      виховати здатність учнів до відповідальності, самостійності,   

                      культуру навчального процесу, повагу  до  обраної професії. 

Гризайль – техніка одноколірного живопису  

Гризайль – монохромний живопис 

Техніка гризайль – це одноколірний або 

монохромний живопис. Перехідна ланка 

між малюнком і живописом. Перше 

навчальне завдання з живопису для тих, 

хто тільки починає навчатися 

малюванню, це гризайль. Чому так? Тому 

що найскладніше для того, хто тільки починає працювати з фарбою – це 

передача тону за допомогою кольору. 

У нашому навчальному процесі заняття гризайлью виконують кілька 

завдань. Перше – ліплення форми плямою, коли не використовуються 

лінії, як в техніці рисунка олівцем. До завдань гризайлі входить і зв’язок 

тона з конструкцією форми. Для ліплення форми плямою треба вже в 

достатній мірі розуміти, як будується конструкція предмета, щоб 

покласти мазок на правильне місце. 

У техніці гризайлі зручно розбирати форму на фронтальні, бічні, верхні і 

поверхні підрізання. 

Інше завдання, яке ми ставимо в роботі гризайлью – тон. Тут ми вчимося 

вибудовувати тональний масштаб використовуючи тональну шкалу.  

Гризайль дає можливість створити фіксовану тональну шкалу, 

використовуючи для цього заготовлені відтінки. Ми вчимося створювати 

тональну шкалу з 5-7-9 тонів. І в кілька етапів розбираємо, яким чином 

будується тональне зображення. 
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Гризайль – не тільки найперший, але і найважливіший крок в навчанні 

живопису. Тому що почуття тону в результаті 

переходить в почуття кольору. Цю техніку 

часто вважають за живопис, проте – це 

малюнок, але виконаний живописними 

засобами. 

Після знайомства з цією технікою, людина 

сприймає кольори вже не однобоко, як просто 

червоний або жовтий, але і з точки зору 

інтенсивності і насиченості тону. 

Потрапляючи в художній магазин дуже складно орієнтуватися в назвах 

олійних фарб. Кіновар, окис хрому, кадмій, умбра, вохра, кобальт, 

ультрамарин та берлінська лазур – всі ці назви прямо оточують Вас з усіх 

боків. Звісно є викраски, які допомагають визначитись з кольором, але 

хотілось би розібратися з усіма цими назвами?   

Отже, чому просто не написати на тюбику фарби: синя, зелена, червона, 

жовта? А тому що кожен з цих кольорів має цілий ряд особливостей та 

відтінків. А в минулому взагалі було неможливо прийти в художній магазин 

та обрати собі фарбу по викрасці. Треба було самостійно готувати фарби з 

пігментів. От саме від пігментів і пішли всі ці не звичні для нас, але такі 

природні для старих майстрів назви. Почнемо з початку: кожна фарба 

складається з пігменту та в’яжучої речовини. Зараз пігменти переважно 

штучні, а ще років 100-150 тому всі пігменти були виключно натуральні. 

Натуральні пігменти поділяються на мінеральні та органічні. 

Всі пігменти мають ряд характеристик від якості яких і залежить ціна того чи 

іншого пігменту: 

 Стійкість до зовнішнього середовища: окислення від взаємодії з повітрям 

або вигорання від потрапляння сонячних променів; 

 Взаємодія пігментів та в’яжучої речовини (олії); 

 Взаємодія пігментів між собою; 

 Покривна здатність пігменту впливає на створення криючих (фарби, що 

повністю перекривають нижній шар) або лесирувальних фарб (фарби, 

через які просвічує нижній шар живопису); 

 Дисперсність – ступінь подрібненості пігмента; 

 Інтенсивність пігменту впливає на здатність змінювати колір інших 

пігментів; 

 Олієємність – кількість необхідної олії для того чи іншого пігменту. 

З найпопулярніших пігментів для олійного 

живопису слід виділити: 

Традиційно в живопису використовують два види 

білил: титанові та цинкові. 

Титанові білила відомі з стародавніх часів. Їх 

використовували в медицині. До речі, часто 

художники та фармацевти працювали в одних 

цехах через те, що використовували одні й ті ж самі хімічні речовини але з 

різною метою. Повертаючись до титанових білил слід відмітити, що для 

живопису вибирають білила з 30% гідрату оксиду титану. Перевагою 

титанових білил є пластичність та покривна здатність. Хоча вона і може 



втрачатися з часом від надмірної взаємодії з вуглецевим газом. Цей пігмент 

має високу світлостійкість. Однак в темряві титанові білила можуть жовтіти. 

Ще одним недоліком титанових білил є їх нестійкість у взаємодії з деякими 

іншими пігментами. 

Цинкові білила – це білий порошок, який відомий ще зі стародавніх часів та 

використовувався виключно в медицині і лише з ХІХ ст. художники взяли 

його в свій арсенал. А з середини ХХ ст. цинкові білила отримали широке 

поширення серед художників та суттєво потіснили титанові. Однак, цинкові 

білила далеко не ідеальні. Олійні фарби на основі цинкових білил можуть 

сохнути до 6-7 місяців. Реакція між рослинними фарбами та цинковими 

білилами може призвести до тріщин або навіть облущення фарби. Крім того 

цинкові білила впливають на світлочутливість краплаку, берлінської лазурі 

та фіолетового кобальту. Ну і в своїх покривних якостях цинкові білила 

також поступаються титановим.   

Часто художники змішують титанові та цинкові білила, щоб нейтралізувати 

негативні особливості кожного з цих пігментів. 

Сажа газова – найрозповсюдженіший чорний пігмент. Сажу газову 

отримують з природного газу неподалік нафтових родовищ. Вона має велику 

покривну здатність та світлостійкість. Сажа газова не впливає на хімічні та 

фізичні властивості інших фарб. Єдиним її недоліком є повільне висихання. 

Кіновар – це один з найдавніших мінеральних пігментів, що дає яскраво-

червоний колір. Кіновар знаходили на розписах неолітичної доби в Анатолії 

(сучасна Туреччина) та Китаї (7000 – 5000 років до н.е.). В Єгипті та Греції 

кіновар використовували для розфарбовування статуй, а в Римський імперії її 

часто використовували для настінних розписів. У Візантії кіновар став 

імператорськім кольором. А в добу Відродження кіновар була головним 

червоним кольором для релігійного живопису. З ХІХ ст. Кіновар замінили на 

дешевший червоний пігмент – кадмій. 

Кадмій відкрили в ХІХ ст. у Німеччині. Кадмій червоний може бути 

помаранчево-червоним, світлим, темним або пурпурним. Відтінок залежить 

від співвідношення хімічних елементів у структурі фарби. Кадмієві фарби 

мають велику криючу здатність, вони не змінюють колір після висихання, 

але можуть жухнути при додаванні пінену (його часто використовують в 

якості розчинника для олійних фарб). Окрім червоного, існує ще жовтий 

кадмій (світлий, середній, темний). Ці фарби не темнішають при змішуванні з 

свинцевими білилами, але змінюють колір при змішуванні з вохрою та 

сієною (та іншими фарбами на основі окису заліза). При змішуванні з синім, 

жовтий кадмій утворює ряд зелених відтінків.  

Сієна – це жовто-коричневий пігмент, що був стандартом коричневого для 

Караваджо та інших живописців 17 – 19 ст. Виділяють сієну натуральну, 

палену и темну.  

Вохра – це природній пігмент окису заліза з примісями глини. Колір вохри 

буває від світло-жовтого до коричнево-жовтого. Вохра традиційно є 

ключовим пігментом на палітрі будь-якого живописця.  

Ультрамарин – це складна хімічна сполука, що дає синій колір. В старовину 

ультрамарин отримували з дорогоцінного каменю – лазуриту (ляпіс-лазурі), 

який був одним з найдорожчих пігментів. 



В Китаї ультрамарин використовували для 

розпису фарфору, а в європейському 

мистецтві ультрамарин часто був кольором 

Мадонни. Ультрамарин має великий ступінь 

світлостійкості. 

Окис хрому почали використовувати в 

якості пігменту в ХІХ ст. Він дає насичений 

темно-зелений колір фарби. Окис хрому 

невід’ємний пігмент на палітрі художників ХХ ст. та сучасності. 

Берлінська лазур відома з 18 ст. Вона дає колір від темно-синього до 

яскраво- синього в залежності від зміни хімічного складу. Вважається, що 

берлінська лазур прекрасно підходить для написання неба та води. 

Берлінська лазур має середню світлочутливість. 

Кобальт в основному використовується в якості синього кольору. В 

Середньовіччі кобальт був дешевою альтернативою ультрамарину. Але з 

кобальтом треба бути обережним. При додаванні великої кількості олії колір 

стає брудним сіро-зеленим та втрачає свої живописні властивості. У кобальта 

є неймовірні переваги стосовно інших синіх пігментів: він має максимальну 

світлостійкість та абсолютні криючі властивості. 

Червоний-сурик залізний. Включає в себе оксид заліза і сліди кварцових 

мінералів. Колір барвника — червоно-коричневий. Пігмент одержуються 

шляхом тонкого помелу залізної руди. Отруйна речовина не саме по собі, але 

його пил містить токсини. Різні марки сурику залізного застосовуються для 

додавання в алкідні грунтовки і лакофарбових матеріалів спеціального 

призначення (для фарбування суден, антикорозійні склади). Також сурик 

знайшов широке застосування в олійних складах для фарбування металевих 

виробів, розташованих на відкритому повітрі. Вартість виробництва елемента 

невелика, тому він використовується у клейових фарбах і емалях. 

Мумія природна суха являє собою пігмент, що складається з глини, 

забарвленої окисами заліза. Цей пігмент використовується для фарбування 

по дереву і штукатурці водними і неводними фарбовими сумішами, оскільки 

він стійкий проти впливів лугів (вапна). 

Крон червоний - основний хромовокислий свинець, який має високу 

світлостійкість та здатність захищати сталеві конструкції від корозії. 

Свинцевий сурик - токсичний і досить важкий пігмент, який застосовується 

в антикорозійних олійних фарбових сумішах по металу та дереву. 

 

 Запитання до учнів: 

1.Що таке фарба? 

2.Що таке сикатив? 

3.Що таке пігмент? 

4.Що таке розчинник? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити основні терміни, добре орієнтуватися  них.  

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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