32. Незвичайний погляд на
мистецтво
У нашій країні проживають гуцули — етнографічна група українців із неповторною цікавою
культурою. Ніде в Україні не зустрінеш такого дивовижного переплетіння легенд і
таєм�ниць, як у Карпатах! Гра на дримбi, сопiлцi, трембiтi захоплює своєю особливою
музичністю. Дри́мба — це найменший старовинний гуцульський музичний інструмент. Він
має ви�гляд невеликої металевої підкови з вигнутою пластинкою посередині. Дримбу
можна завж�ди мати із собою, носити в кишені. Послухай, як звучить музика, виконана на
дримбі.

Ой заграйте, дударики Музика А. Філіпенка; слова В. Панченка

Ой, заграйте, дударики, Молоді гуцули. Так, щоб танець-увиванець Полонини чули! Ой,
заграйте, дударики, На дудках кленових, Бо приємно танцювати В кептариках нових! Ой,
заграйте, дударики, А я заспіваю. Хай злітає наша пісня Над Карпатським краєм!

Чи вдалося композитору передати мелодику карпатського мелодику карпатського краю? Їй
властива особлива ритмічна будова мелодії ритмічна будова мелодії. Вико�най з народними
танцювальними рухами.
Цікавими та неповторними є танці в традиційних ко�стюмах Карпат і Закарпаття. Коломийка
зародилась як танцювальна пісня. Згодом вона перетворилася на масо�вий танець. Коломийки
танцюють у швидкому темпі, вико�ристовуючи присідання, притупи та кружляння. Аркáн — це
чоловічий танець, де хлопці утворюють коло. Ведучий подає команду: «До кола! Аркан!»
Танець починають боковим кроком з присядками, притупами в повільному тем�пі.
Продовжують у жвавому темпі, поступово прискорюючись. Переглянь фрагмент танцю
«Аркан»

1 - Народні мелодії Карпат використовує багато компози�торів у своїх творах. Український ком�позитор Георгій
Майборода змалював карти�ни природи та сцени народних свят у «Гуцуль �ській рапсодії». У творі звучить пісня
«Верхо�вино, світку ти наш», спочатку лірично, а потім — гордо. Послухай фрагмент рапсодії і скажи, які
картини «намалювала» музика тобі. Рапсóдія — це інструментальний твір, вид музичної фантазії на народні
теми.

Побувай у Карпатах — ти неодмінно почуєш музику лісів та мелодії гірських річок.

Кожен художник прагне створити щось незабутнє, щось нове і незвичне. І хоча нові ідеї не
завжди знаходять розуміння і підтримку, найцікавіші з них перетворюються на тренд, на
новий модний стиль. Чи не цікаво уявити собі обличчя людини як набір геометричних
елементів? Саме це вирішив зробити Пабло Пікассо

Цей сміливий експеримент знайшов багато прихильників. Є серед них і сучасний
аргентинський художник-ілюстратор Пабло Лобато, який створює яскраві портрети співаків,
політиків та акторів. Попри те, що вони виконані в «кубічній» манері, ці твори є впізнаваними і
точно передають індивідуальні риси персонажів.

Знайомі тобі з дитинства кубики є дієвим засобом розвитку твоєї уяви і дизайнерських
здібностей. Ти вже знаєш, що перед тим, як зображувати щось, потрібно уважно
проаналізувати його форму. Але і тут можна бути трішки сміливішим — тіло тварини не
обов’язково має бути круглим чи овальним. Роздивися варіанти зображень тварин у
«кубічній» манері. Назви геометричні фігури, які ти бачиш.

2 - Чи вдалося тобі відразу встановити, яку тварину зображено? На які типові риси зробив акцент автор цих
малюнків? Виклади з вирізаних геометричних фігур упізнаване зображення. За потреби внеси зміни у форму чи
розмір. Наклей фігури на чистий аркуш паперу

Твої дитячі ігри можуть бути початком нових досягнень!
Дякую за урок! Ваша вчителька Белік Наталія Вікторівна.

