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Кольорознавство —  навчальна  дисципліна,  яка  входить  до
фундаментальних,  пропедевтичних  дисциплін.  На  ряду  з  рисунком,
живописом, пластичною анатомією вона є однією з базових дисциплін
підготовки художника-виконавця, фахівця у царині мистецтва.

Вивчення кольорознавства полягає у ознайомленні з теоретичною
частиною  науки  про  колір,  а  також  виконання  практичних  робіт,  які
мають  на  меті  наочно  на  власному  досвіді  познайомити  студента  з
властивостями кольору,  фарби,  навчити різним способам змішування
кольорів,  на  власні  очі  переконатися  у  взаємодії  кольорів  при
одночасному  їх  використанні,  навчитися  гармонійно  сполучати
різноманітні колірні тони та їх відтінки тощо — в загальному підсумку
отримати  практичні  навички  роботи  з  кольором  та  підкріпити
теоретичні знання вправами.

Курс побудовано на чергуванні теоретичних та практичних занять.

Кожна практична робота має опис до її виконання.

Завдання:  самостійно  опрацювати  теоретичний  матеріал,  який
поданий переважно у вигляді готових конспектів лекцій. Окрім теми “7
колірних контрастів Йоганнеса Іттена”, який вам необхідно опрацювати
самостійно за книгою “Мистецтво кольору”.

Записати конспект всіх лекцій та тем, поданих нижче. Не вимагаю
докладно переписувати все, що бачите. Виокремлюйте найголовніше.

До зимової  сесії  виконати 9 практичних робіт (теми та алгоритм
виконання перших трьох вже є, інші 6 отримаєте найближчим часом).

Останню  10  практичну  ви  будете  виконувати  безпосередньо  на
сесії.

Дисципліна  кольорознавство  триватиме у  вас  всього  1  семестр.
Тобто взимку ви здаєте практичні роботи та проходите тестування в
електронній формі. Середньо арифметична з цих двох оцінок йде вам в
залік і, відповідно, ця оцінка йде в диплом.



Перелік тем для самостійного опрацювання
(натисніть на назву теми, затиснувши клавішу Ctrl на клавіатурі):

Інструменти та матеріали для занять з кольорознавства

Тема   1. Кольорознавство. Розвиток науки про колір  

Тема   2. Сприйняття кольору.   Властивості кольору  

Тема 3. Фарба. Змішування фарб

Тема 4. Колірне коло

Тема 5. Теплі та холодні кольори

Тема  6,  7,  8.  Контраст  та  нюанс.  Контраст  за  кольором.  Контраст
світлого та темного

Тема 9. Контраст холодного та теплого

Тема 10. Контраст компліментарних кольорів

Тема 11. Симультанний контраст

Тема 12. Контраст за насиченістю

Тема 13. Контраст за площею колірних плям

Тема 14. Колірна гармонія

Тема   15  . Гармонійні колірні сполучення  

Тема   16  . Форма та колір  

Тема 1  7  . Колір в композиції  

Практичні роботи
(натисніть на назву теми, затиснувши клавішу Ctrl на клавіатурі):

1. Колірне коло. Оптичне змішування.

2. Теплі та холодні колірні тони основних кольорів.

3. Контраст за кольором.

4.   Світлість основних кольорів.  

5. Контраст холодного і теплого.

6. Контраст компліментарних кольорів.

7. Симультанний контраст.

8. Контраст за насиченістю.

9. Контраст за площею колірних плям.

10. Гармонійні колірні сполучення.
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Укладач: Савін Сергій Володимирович

викладач КЗ “ЛФВКМ” ХОР (2020 рік)

Контакти для консультацій:

Telegram та Viber: 0994223361

Електронна пошта: syprox@ukr.net

Прошу  вас  не  телефонувати.  Спілкування  виключно  текстовими
повідомленнями у месенджерах або електронною поштою.

Творчих успіхів!
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