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ХІД УРОКУ 

 

Тональне зображення натюрморта (гризаль) 

 

Тон є невід’ємною частиною живопису та передається в єдності з кольором. 

Живописці-початківці у своїх перших роботах, як правило, шукають тільки колір, 

забуваючи про світлотінь, і саме цим порушують кольорову гармонію. Ті, хто 

передчасно в достатній мірі вирішив задачі тонового зображення в техніці 

акварельного та олійного живопису, як правило більш успішно просуваються в 

живописі. 

Попереднім вправам в тоновому зображенні пензлем (білою та чорною 

фарбою) багато художників і педагогів надавали в навчанні живопису велике 

значення. Д.Н. Кардовський з цього приводу говорив: « Тон в цвете гораздо 

труднее постигается нежели в свете. Вот почему, переходя к живописи, надо уже 

иметь основательную привычку к тону в свете…». Отож, курс початкового  

навчання живопису бажано починати з вправ технікою гризаль.  

Коли зроблений підготовчий рисунок, можна переходити до більш 

детального світлотіневого зображення кожного предмета – передачі засобами 

світлотіні і тонального відношення їх об’єму, матеріальності просторового 

положення. Цих якостей реалістичного рисунка можна досягти в тому випадку, 

якщо правильно передати як градацію світлотіні на кожному предметі (відблиск, 

світло, напівтінь, тінь і т.д.), так і їх взаємні тональні відмінності. 

Тональні відмінності необхідно пропорційно передати на рисунку. При 

цьому потрібно враховувати і фон, який знаходиться за предметами. Правильно 



зроблені співвідношення світлоти фону до тону всіх предметів натурної 

постановки сприяє передачі простору. 

Починати передавати тональні відношення краще всього з найтемнішого 

предмета чи глибокої тіні. Силу тону кожного іншого предмету, інших тіней 

потрібно зрівноважити з вихідним тоном. Так власна тінь на якійсь щільній 

посудині темніша від нього. Такими постійними перехресними порівняннями 

предметів і в натурі і на рисунку потрібно досягти подібного контрасту світлових 

відмінностей. 

Перша стадія роботи - знаходження основних відношень. Визначаються 

світлотіньові відношення основних об'єктів натури. Спочатку наноситися 

загальний тон предметів постановки. Якщо ці відношення взяти неправильно, то 

ні точність малюнка, ні подальша проробка світлотінню об'ємної форми окремих 

предметів не зробить зображення правдивим.  

 У живописі технікою гризаль покривати тіні, півтіні, рефлекси найкраще 

відразу мазками фарби, що відповідають потрібному тону, а напрям мазків має 

йти по формі.  

Зображуючи з натури, потрібно стежити за відношеннями предметів не 

тільки по силі тону, а й у чіткості, контрату кордонів поверхні предметів. Крім 

передачі правильних тонових відносин між основними предметами та їх 

поверхнями, треба ретельно виліпити світлотінню об'ємну форму кожного 

предмету. Особливість світлотіньових градацій предметів, обмежених 

площинами, полягає в тому, що кожна площина має свій певний тон, відмінний 

від тонів інших площин. Обсяг таких предметів - це простір, обмеження з усіх 

сторін площинами. На кордоні світлої та темної поверхонь, в силу крайового 

контрасту, світла поверхня буде виглядати трохи світліше, а тіньова - темніше. 

Після того, як об'ємна форма предметів буде ретельно опрацьована, 

необхідно перейти до узагальнення. В процесі зображення кожного предмету 

можна захопитися окремими деталями і зробити їх дуже чіткими і помітними за 

контрастом світлотіні. Щоб привести всю групу предметів у єдине ціле, треба 

дивитись на все одночасно, сприймати цілісно, оцінюючи в цей момент силу 

кожної ділянки світла і тіні по відношенню до всього іншого. Збереження 

цілісного враження від всієї групи предметів - основна умова реалістичного 

зображення. 

 

Гризаль  (фр. Grisaille, от gris – сірий) – вид зображення чорно-білою чи 

одноколірною, наприклад коричнево,  фарбою. 
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