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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. 

 

 



Відношення теплих та холодних тонів у натюрморті 

Велику роль у  створенні емоційно силового і природничого кольорового 

строю грає закономірність чергування теплих та холодних відтінків. 

Протипоставлення холодних і теплих відтінків на світлі і в тіні є  одним з 

важливих якостей реалістичного живопису. 

Теплими називаються всі кольорові відтінки, які наближаються до 

червоних та жовтих і нагадують тепло, вогонь. Холодні відтінки тягнуться до 

зелених, синіх, фіолетових і пов’язані з відчуттям холоду. Взагалі будь-який колір 

може бути і теплим, і холодним в залежності від того до чого ближче його 

відтінок: до червоного-оранжевого чи синьо-зеленого кольору. В природі часто 

буває, що кольори холодні, а тіні теплі, і навпаки.  

В кімнаті повернені, до вікна сторони предметів завжди освітлюються 

холодним світлом. Тіньові сторони набувають більш теплий відтінок, 

відображення від стіни і стелі. Під відкритим небом предмети освітлюються 

теплим сонячним світлом, а тіні відображають холодні відтінки синього неба. 

Співвідношення і чергування теплих та холодних кольорів має місце на  нерівно 

освітлених або затемнених поверхнях.  

При подразненні сітківки ока світловими хвилями виникає процес, який 

назвали фізіологи автоіндукцією. Людина бачить не тільки який-небудь 

визначений колір, але і колір, контрастний до нього. Тінь, що  падає від 

предмету, злегка фарбується в колір, доповнюючий до кольору предмета. 

Таким чином з’являється відчуття послідовного контрасту. Відомо, що 

відчуття контрастного кольору виникає ще і від кольору освітлення. В результаті 

кожна поверхня, освітлена кольоровим світлом, сприймається наче через 

колірноконтрастну плівку. Так, наприклад, тіні на снігу в зимовий сонячний день 

здаються синіми за трьома причинами: від рефлексу неба, від контрастної дії 

жовто-помаранчевого кольору снігу, освіченого сонцем, та від контрасту самого 

кольору освітлення. Ось чому колір будь-якої поверхні не можна розуміти як 

тільки холодний або тільки теплий. Скоріше за все тут відбувається боротьба 

двох колірних початків: теплого і холодного. 

Отже, багатство і різноманітність взаємних рефлексів, загальний тоновий і 

колірний стан освітлення, вплив спектрального складу основного джерела світла, 

контрастна взаємодія теплих і холодних відтінків кольору – все це об’єднує 

кольори, робить їх супідрядними і спорідненими. Саме єдність в різноманітності і 

визначає гармонійність кольору. Ні один колір не можна вводити в етюд чи 

картину, не узгодивши його з загальним колоритом. Фарба на полотні завжди 



звучить різко, якщо не підпорядкувати її з загальним тоновим і кольоровим 

станом натури. Колір, не підпорядкований загальній тональності, випадає з 

картинної площини, здається випадковим незакономірним,, руйнує весь 

кольоровий стрій. В результаті картина не передає стан освітлення в певний час.  

Таким чином, гармонія єдності кольору в картині визначається, 

насамперед, самими фарбами природи. Колорит в живописі - це результат 

пізнання художником об’єктивно існуючого кольорового багатства.    

Для наглядної демонстрації процесу живопису натюрморту візьмемо 

зображення натурної постановки, сформовану із фруктів  і предметів побуту. 

Керамічний посуд, який входить в постановку, має гладку яскраву поверхню і 

послідовну ясно виражену драпіровку. На фруктах помітні добре падаючі тіні і 

півтіні. На керамічному посуді помітні теплі і холодні рефлекси. 

Для малюнку такий натюрморт не викликає особливих труднощів, але щодо 

живописної задачі складний, тому що передача матеріальності фруктів потребує 

більшої точності в дотриманні колірних відношень. Всі найтонші колірні 

відмінності повинні бути підкресленні і переданні в картині. Крім світлових і 

колірних градацій на об’ємній  формі кожного предмету не обхідно передати їх 

тональність і колірні відношення між собою, фоном і плоскістю, на якій вони 

знаходяться.  

   В роботі  живописцю-початківцю не потрібно зразу перевантажувати листок 

фарбою. Найкращим способом ведення етюду аквареллю в якості початкової 

справи можна враховувати поступове врахування від більш світлих шарів до 

більш темних, до повного його звучання, всі предмети покриваються спочатку 

легкою, але правильною у колірному відношенні плямою, залишаючи світлі 

частини предметів (відблиски) не зафарбованими.  

    Перш ніж писати, необхідно розібратися в характері колірних співвідношень 

натури. Все це повинно бути дослідженим і зрозумілим до початку роботи. При 

цьому не потрібно розглядати натуру при дуже великому ввідаленні від неї, так 

як при цьому погано сприймаються на формі предметів градації світлотіні і 

кольору. Гарний  вибір точки зору на предмет дозволяє побачити найбільш 

характерне в побудові форми і забезпечує його повноцінне живописне 

зображення. Розглядаючи, не складно переконатися,що найсвітлішим місцем в 

постанові будуть: відблиск, фрукти і тканина на столі. Колір поверхні стола, 

драпіровок і фону нейтральна, менш насичена. Уже в початковій прокладці фарб 

необхідно підтримувати пропорційність цих відношень. Акварельні фарби після 

висихання висвітлюються, тому можна брати інтенсивніші по кольору.    



     Працюючи аквареллю, потрібно  намагатись спочатку  не зафарбовувати ті 

части малюнка, які повинні в кінцевому результаті виглядати світлими. Перш 

прописують тіньові і грубі колірні поверхності предметів. В нашій  постановці до 

них відносяться фрукти і драпіровка, які знаходяться на столі. Якщо починати 

роботу в менш насичених об’єктів, наприклад з  поверхності   столу, то  можна 

так перебільшити їх колірність, що  після цього буде зрозуміло, що неможливо 

підібрати насиченість кольору інших предметів.  

     Пропрацьовуючи об’ємну форму  кожного предмету, потрібно слідкувати за 

змінами  фарби в залежності від зміни світлотіні. Рефлекси від 

фону,можливо,вже не коричневі,а фіолетові. Крім того на фруктах знаходиться, 

які відрізняються одні від одного і по світлості і кольору. 

     Пропрацьовуючи об’ємну форму  кожного предмета, необхідно уважно 

стежити за наявністю теплих і холодних відтінків на його поверхні. При цьому 

особливо важливо не випустити із виду загально тіньову і кольору гаму, без якої 

не можливо правильно показувати натурну постановку деякого освітлення. 

     При зображені відблисків на предметах не можна обмежуватися тільки їхньою 

світлотою, забувши про їх колірні відтінки. Колір відблису залежить від кольору 

падаючого і контрастного взаємозв’язку. 

      Так як світлість і колірний відтінок кожного предмета окремо залежить від 

світлоти і кольору прилеглих предметів і фону, при підсиленій тіні світло  стає 

яскравішим. Якщо ми затемнюємо фон, то чіткіше виділяється світло на 

предметах . 

      Кожна пляма фарби, кожний мазок  необхідно класти по малюнку згідно 

поверхні,  яка обмежує предмет. 

      Увага повинна бути звернена на передачу простору між предметами, 

переднього і заднього плану. В натюрморті всі предмети розміщені  на різних 

відстанях одні від одного, тому ближні до нас предмети здаються більш 

визначеними в  контурах і фарбах  ніж розташовані на другому плані. Контури 

останніх зливаються з фоном, завдяки чому досягається враження простору: одні 

предмети наближені, а інші віддаленні. Якщо не пом’якшити фарби віддалених 

предметів, то останні будуть «випирати» на передній план.  
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