Автор: Гень Федір Вавилович, вчитель
зарубіжної і художньої культури
НВК № 17 Рівненської міської ради
Тема: Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм утілення всеосяжної
геніальної натури митця «Джоконда», «Тайна вечеря».
Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного
зв’язку з природою «Сікстинська Мадонна», «Прекрасна садівниця».
Мета формувати компетентності:
 предметні (ознайомити учнів з історичними умовами розвитку
мистецтва епохи Відродження, особливостями творчості Леонардо да
Вінчі та Рафаеля Санті; розвивати вміння самостійно аналізувати
твори живопису, уміння самостійно аналізувати свою думку щодо
творів мистецтва);
 ключові (уміння вчитися, активну пізнавальну діяльність);
 комунікативні (навички спілкування в колективі, ведення дискусії,
толерантного і виваженого аргументування думок);
 інформаційні (вміння знаходити потрібну інформацію та подавати її);
загальнокультурні (естетичний смак, світогляд).
Терміни і поняття «Відродження», «Сфумато».
Обладнання ТЗН (відео фрагмент х/ф «Життя Леонардо», слайд-шоу № 6 (формат
ПУГ)-відео), репродукції картин та фресок «Тайна вечеря», Рафаеля «Прекрасна
садівниця», фрески «Сікстинська Мадонна», «Афінська школа», «Парнас».
Хід уроку
І.

Актуалізація опорних знань.

В якому творі зарубіжної літератури описується картина «Монна Ліза»
(«Джоконада»)? Рей Дуглас Бредбері «Усмішка».
1.
2.

Хто намалював картину «Джоконада»? (Леонардо да Вінчі)

Із якою епохою в розвитку мистецтва пов’язані імена Леонардо да Вінчі
та Рафаеля Санті? (Відродження)
4. Назвіть характерні особливості цієї епохи, (відповіді учнів
базуються на знанні епохи Відродження, що отримані на уроках зарубіжної
літератури).
II.
Мотивація навчальної діяльності.
Художники епохи Відродження зверталися до головного композиційного
прийому у своїх роботах - зображенні зовнішньої краси людини , її величі,
особливостей. Саме в цьому і полягає талант Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті,
які подарували людству багато своїх шедеврів. Саме про їх особливість і
3.

новизну ми сьогодні і поговоримо на уроці. На минулому уроці ви отримали
завдання - підготувати повідомлення в групах про художників епохи
Відродження - Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті. Про особливості їх творчості
та історичні події, що вплинули на творчість мистецтв ми дізнаємось зараз.
III.
Викладення нового навчального матеріалу.
1. У мистецтві високого Відродження центральне місце остаточно
посіла людина. Образ прекрасної, гармонійно розвиненої, сильної тілом і
духом людини стає головним змістом мистецтва. Мистецтво Високого
Ренесансу зрікається подробиць, незначних деталей в ім’я узагальненого
образу. Природно, що творцями такого мистецтва стали справжні «титани
епохи». Одним із них був Леонардо да Вінчі.
2.
Перегляд відеофрагменту з х/ф «Життя Леонардо» (слайд-шоу
№6 ).
3.
Виступи учнів із повідомленнями, підготовленими у групах.
1- ша група «Знавці творчості Леонардо да Вінчі (картина
«Джоконда», «Таємна вечеря»).
Опис картини. Справжньою вершиною живописного мистецтва Леонардо є
«Джоконда» («Мона Ліза») – портрет молодої жінки (бл. 1503-1507). Картина є
одним із найвідоміших творів живопису у світі. Виставлена в Луврі (Париж,
Франція). Картину вивчали історики й копіювали живописці. Вона ще тривалий час
залишалася б відомою лише знавцям мистецтва, якби не її історія. 1911 року «Мону
Лізу» було викрадено і лише через 3 роки, завдяки випадковим обставинам,
повернено музею. Упродовж цього часу «Мона Ліза» не сходила з обкладинок газет
і журналів усього світу. Тому не дивно, що її копіювали частіше за решту
живописних творів. Картина перетворилася на об’єкт поклоніння як шедевр
світової класики. Загадка Джоконди й до сьогодні притягує до Лувру щорічно
мільйони відвідувачів.
На перший погляд, композиція картини здається простою та лаконічною –
поясний жіночий портрет на фоні чудового пейзажу. Але ця простота є оманливою.
Художник розв’язує доволі складне завдання – за цілковитої статичності моделі
передати порухи її душі, її внутрішній світ. Спокійна поза і скромний одяг
Джоконди фіксують увагу глядача на її обличчі. (На героїні проста оливково-зелена
сукня з тонкої тканини з круглим вирізом, злегка розшитим золотою ниткою.
Звернімо увагу на руки Джоконди. Виділяючись світлою плямою на фоні темного
одягу, вони також привертають нашу увагу.) Удивляючись в портрет, бачиш, що
зображення настільки правдиве і живе, що в ньому можна побачити і биття пульсу
на шиї Джоконди, і тремтіння губ в її загадковій посмішці; вираз обличчя постійно
змінюється, воно справляє враження живого. Але це – лише початок ефекту, за
деякої зміни кута зору, навіть зовсім незначної, обличчя набуває раптом зовсім
виразних обрисів черепа, скроневі западини заглиблюються, очі починають
провалюватися... Перед нами вже не всміхнена жінка, а якійсь знущальний оскал
самої смерті. Це дуже добре видно під час перегляду оригіналу, але зовсім не
передається в репродукціях. Виникає сильний психологічний ефект, ефект
контрасту, коли в одному образі поєднані два абсолютно протилежних начала. І
чим сильнішим є контраст, тим сильнішим є вплив, але сильнішого контрасту, ніж

життя і смерть, придумати неможливо... Загадка в тому, як митцеві вдалося досягти
саме зображення черепа, смерті, що мерехтить крізь гарне жіноче обличчя, адже це
майже неможливе завдання, але це – рівень думки і духу видатного художника й
філософа...
Придивіться до картини – і ви побачите, що сфумато надає їй урочистості,
створює живу атмосферу, яка поєднала постать Мони Лізи та начебто місячний
пейзаж за спиною жінки і простір між Джокондою та глядачами. Сучасники
Леонардо захоплено сприймали Джоконду, бачили в ній живу істоту. Джорджо
Базарі, автор біографій італійських художників, стверджує, що Мона Ліза
(скорочене від Мадонна Ліза) була третьою дружиною флорентійського торговця
на ім’я Франческо дель Джокондо (іт. Francescoчий портрет Леонардо виконував
упродовж 4 років, проте не завершив його.
У наш час уже неможливо милуватися «вічнорусявим» волоссям Мони Лізи:
воно потемніло і стало майже чорним. Її руки потонули в мороці, одяг також
утратив яскравість, а дивний пейзаж став ледве помітним. Але ця граційність, ці
чудові темні очі сповнені пристрасті і водночас чисті, наче сама невинність,— це
врода, яку варто назвати божественною.
Одним із найвищих досягнень Леонардо да Вінчі є «Тайна вечеря» («Таємна
вечеря», 1495-1497) – усесвітньо відомий стінопис у монастирі домініканців Санта
Марія делла Грація в Мілані.
Працюючи над цим твором, Леонардо не тільки виконував начерки, але й
записував свої думки про дії окремих учасників сцени: «Той, хто пив і поставив
кубок на місце, повертає голову до того, хто говорить; інший з’єднує пальці обох
рук і з насупленими бровами дивився на свого товариша, ще один показує долоні
рук, знизує плечима до вух і висловлює здивування ротом...»
У записах не зазначені імена апостолів, але Леонардо, швидше за все, чітко
уявляв дії кожного з них і місце, яке кожен мав посісти в загальній композиції.
Імовірно, за його версією, апостоли розташовуються так (ліворуч, до Христа):
Варфоломій, Яків (молодший), Андрій, Іуда Іскаріотський, Петро (позаду Іуди),
Іоанн. Від Христа праворуч: Фома (позаду), Яків (старший), Пилип, Матвій,
Фаддей, Симон Зілот. Уточнюючи в малюнках пози і жести, він шукав такі форми
вираження, які поєднали б усі фігури в єдиному вирі пристрастей. Митець
намагався зберегти в образах апостолів живих людей, кожен з яких по-своєму
реагує на події, що відбуваються. Існують також інші тлумачення цієї фрески.
Неканонічність «Тайної вечері» заклав сам Леонардо. Особливо часто до
цього сюжету зверталися художники XV ст. До Леонардо вже була ціла низка
«Тайних вечерь» (уАндреа Кастаньйо, у Гірландайо-батька). Неканонічність
стінопису Леонардо да Вінчі помічав і Дж. базарі: «Леонардо відкинув звичайні
канонічні традиції – і розмістив Іуду Іскаріота поміж апостолів, а не вдалині, по
інший бік столу, як це робили до нього». Після «Тайної вечері» Леонардо Іуду у
роботах живописців упізнаватимуть за гаманом зі срібняками, що той тримає у
руці, та острахом, що відображений на його обличчі. Леонардо вбачав у людському
тілі оселю душі людини, а в манері поведінки, міміці, гримасах – відображення
душевних порухів, прекрасних чи потворних.
Доля «Тайної вечері» є трагічною: художник спричинив осипання стінопису, адже експериментував із фарбами, змішуючи темперу з олією. Згодом у стіні
було пробито двері і в трапезну почала проникати волога. Наприкінці XVIII ст.

бонапартисти, які вдерлися до Італії, улаштували у трапезній стайню, а згодом –
тюрму. Під час Другої світової війни у трапезну влучила бомба, але стіна вціліла. У
1950-ті роки розпис було фундаментально відреставровано.
га група. Демонстрація картин Леонардо да Вінчі і їх коротка
характеристика: «Поклоніння волхвам», «Мадонна Літта», «Свята Анна з Марією»,
«Мадонна в скелях (гроті)», «Дама з горностаєм», Автопортрет», «Благовіщення»,
«Хрещення Христа», «Портрет Жинерви де Бенчі», «Мадонна з квіткою», «Бахус»,
«Іоанн Хреститель».
4. Слово вчителя.
Леонардо да Вінчі був генієм, який відкрив нові горизонти у мистецтві.
Кожний із залишених ним творів – це етап у розвитку культури, а деякі його наукові
відкриття і ідеї становлять інтерес і сьогодні.
Словникова робота. Сфумато – термін, що позначає м’якість живописного
виконання, плавність тональних переходів, розпливчастість контурів як наслідок
повітряної перспективи. Увів у вжиток у добу Ренесансу Леонардо да Вінчі.
Завдяки роботам Леонардо да Вінчі мистецтво живопису перейшло на якісно
новий щабель свого розвитку. Це були рухи у бік реалізму, і багато що вже було
досягнуто у вивченні перспективи, анатомії, більшої свободи композиційних
вирішень. Але в плані живописності, роботи із фарбою, художники були ще доволі
умовними та скутими. Лінія на картині чітко окреслювала предмет, і зображення
мало вигляд розфарбованого малюнка. Умовним виглядав пейзаж, який відігравав
другорядну роль.
Ідеї монументального мистецтва Відродження, у яких злилися традиції
античності і дух християнства, найяскравіше відображає творчість Рафаеля Санті.
У його мистецтві віднайшли зріле розв’язання два основних завдання: пластична
досконалість людського тіла, яке відображувало внутрішню гармонію всебічно
розвиненої особистості (у чому Рафаель наслідував античність), і складне розмаїття
світу.
5. Виступи учнів із повідомленнями, підготовленими у групах
3- тя група «Біографи Рафаеля Санті»
4- та група «Знавці творчості Рафаеля Санті»
Опис картин «Сікстинська Мадонна, фрески «Афінська школа».
2-

«Сікстинська Мадонна»
«Сікстинська Мадонна» написана італійським художником Рафаелем у 1516
році як олтарний образ монастирської церкви Сікста, тому і названа «Сіктинська».
В 1754 році ікона була продана королеві Саксонії Августину III і перевезена в
Дрезденську резиденцію. Ще до створення «Сікстинської Мадонни» Рафаелем було
написано багато картин із зображенням Богородиці. Вони стали цінним надбанням
визначних музеїв і галерей світу. Ікона «Сікстинська Мадонна» – найвизначніший
твір геніального художника. Він створив найпрекрасніший образ Пресвятої
Богородиці. Марія - заступниця всіх християн – з’являється людям з Божественним
Сином на руках. В Її погляді застигла скорбота: Вона знає, яка доля жде Її
Єдинородного Сина. Лик маленького Ісуса сповнений тривоги. В його очах

вбачається відблиск далеких страждань: Він принесе Себе в жертву за відкуплення
людського роду. В картині немає ні землі, ні неба, відсутній звичний пейзаж.
Вільний простір між фігурами заповнений хмарами. Фігура святого Сікста застигла
в урочистім поклоні. З другої сторони схилила голову свята Варвара.
Святий Сікст прихилив коліно перед Марією. З правої сторони свята
Варвара покірно опустила очі. Погляди дійових осіб картини направлені в різні
боки, і лише Марія з маленьким Ісусом дивляться на нас. Існують різні версії в
тлумаченні ідейного замислу автора картини. Деякі мистецтвознавці вважають, що
Марія на картині позбавлена ореолу святості: на голові немає корони, не одягнена в
дорогоцінні шати. І, навпаки, на ній покривало і плащ із гладкої тканини, ноги босі,
і здається, що це звичайна жінка, бо й дитину вона тримає так, як звичайно держать
її селянки. Але цю босоногу жінку зустрічають, як Царицю – Владичицю небесну.
Папа Сікст зняв перед нею тіару.
Інші дослідники вважають, що в цій урочистій Мадонні немає нічого
земного: це божество втілено в людську форму. Оточена сонмом ангелів, стоячи на
хмарах. Мадонна представляє світові свого Божественного Сина Слово вчителя.
Заслуга Рафаеля полягала в тому, що у своєму мистецтві він органічно
пов’язав два різних світи – світ християнський і світ класичний. У картинах і
фресках Рафаеля перед нами постає ідеально-піднесене зображення церковної
легенди, античного міфу й людської історії.
IV. Підбиття підсумків уроку
Прийом «Мікрофон»
Завершіть речення.
♦
Завдяки роботам Леонардо да Вінчі мистецтво живопису...
(...перейшло на якісно новий щабель свого розвитку. Це були рухи у бік
реалізму і багато що вже було досягнуто у вивченні перспективи, анатомії,
більшої свободи композиційних вирішень. Але в плані живописності, роботи із
фарбою, художники були ще доволі умовними та скутими. Лінія на картині чітко
окреслювала предмет, і зображення мало вигляд розфарбованого малюнка.
Умовним виглядав пейзаж, який відігравав другорядну роль.)
♦
Заслуга Рафаеля полягала в тому, що... своєму мистецтві він органічно
пов’язав два різних світи – світ християнський і світ класичний. У картинах і
фресках Рафаеля перед нами постає ідеально-піднесене зображення церковної
легенди, античного міфу й людської історії.)
V. Домашнє завдання
Для всіх: продовжити оформлення альбому «Культурна спадщина народів
світу», доповнивши його сторінками «Творчість Леонардо да Вінчі» та «Творчість
Рафаеля Санті».
Індивідуальне: учитель роздає інформацію «екскурсоводам» (10 учнів) для
попередньої підготовки. На наступному уроці вони мають виступати з
повідомленнями про творчість Ель Греко, Дієґо Веласкеса, Франсіско Гойї,
Сальвадора Далі.

