
Art History Name:  

Assignments 

____/10  The Arnolfini Portrait 

____/10  The Ambassadors 

____/10  La Grande Jatte 

____/10  Guernica 

 

Current mark: 



Art Vocabulary - Từ vựng 
 
Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel 
màu sắc tương tự nhóm màu phù hợp bên cạnh nhau trên bánh xe màu 

Background the part of an artwork that is far away 
Lý lịch một phần của một tác phẩm nghệ thuật đó là xa 

Blending mixing from light to dark 
Trộn trộn từ nhạt đến đậm 

Blurring details making small things have less detail so they seem far away 
làm mờ chi tiết làm cho những điều nhỏ nhặt đã ít chi tiết hơn để họ có vẻ xa 

Brainstorming coming up with a large number of ideas 
động não đến với một số lượng lớn các ý tưởng 

Brushstroke the mark made by the bristles of a brush in painting 
Brushstroke đánh dấu thực hiện bởi các lông bàn chải của một trong sơn 

Central composition an arrangement where the most important thing is in the middle 
thành phần trung tâm một sự sắp xếp mà điều quan trọng nhất là ở giữa 

Colour composition the arrangement of colours in an artwork 
thành phần màu sự sắp xếp của màu sắc trong một tác phẩm nghệ thuật 

Colour scheme the choice of colours in an artwork 
màu sắc lựa chọn màu sắc trong một tác phẩm nghệ thuật 

Colour mixing adding two or more colours together 
màu trộn thêm hai hoặc nhiều màu sắc với nhau 

Colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours 
bánh xe màu một vòng tròn của phần màu cho thấy mối quan hệ giữa màu sắc 

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel 
màu sắc bổ sung màu sắc có đối lập trên bánh xe màu 

Composition the arrangement of things in an artwork 
Thành phần sự sắp xếp của sự vật trong một tác phẩm nghệ thuật 

Contour drawing drawing the edges and outlines 
vẽ đường viền vẽ các cạnh và đường nét 

Contrast the difference between the lights and darks 
Tương phản phần chênh lệch giữa đèn và darks 

Cool colours colours that are calm and soothing, such as blues and greens 
màu sắc mát mẻ màu sắc được bình tĩnh và dịu, chẳng hạn như nhạc blues và xanh 

Creativity ideas that are useful, unique, and insightful 
Sáng tạo ý tưởng hữu ích, độc đáo và sâu sắc 

Cropping cutting off part of a picture  
cắt xén cắt đứt một phần của một bức tranh 

Cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle 
Cross-nở vẽ bằng đường thẳng song song gần đó bắt chéo nhau ở một góc 

Cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries 
Cyan một xanh-màu xanh đó là một trong bầu cử sơ bộ màu 



Decreasing contrast making the range between the lights and darks smaller so that things look 
muddier and far away 

Ngược lại giảm làm cho phạm vi giữa đèn và darks nhỏ hơn để điều trông muddier và xa 

Depth the sense that some things are near and others are far away 
Chiều sâu theo nghĩa là một số điều rất gần và những người khác ở xa 

Detail small, important parts of a drawing 
Chi tiết nhỏ, các bộ phận quan trọng của một bản vẽ 

Dry brush painting creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry 
sơn cọ khô tạo nét cọ ngứa sử dụng một bàn chải mà chủ yếu là khô 

Dull colours colours that are weak, and not very vivid 
màu sắc xỉn màu sắc là yếu, và không phải là rất sống động 

Foreground the part of an artwork that is biggest and closest 
Vấn đề xung quanh một phần của một tác phẩm nghệ thuật đó là lớn nhất và gần gũi nhất 

Hatching drawing using close parallel lines 
Hatching vẽ bằng đường thẳng song song gần 

Idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas 
phát triển ý tưởng một quá trình được sử dụng để tạo ra những ý tưởng hữu ích, sâu sắc và độc 

đáo 

Increasing contrast making the range between the lights and darks bigger so that things look 
more intense and close up 

Ngược lại tăng làm cho khoảng giữa đèn và darks lớn hơn để mọi chuyện có vẻ dữ dội hơn và 
đóng lên 

Insightful something that shows deep thinking 
Sâu sắc cái gì mà chương trình suy nghĩ sâu 

Intense colours colours that are strong and very vivid 
màu sắc dữ dội màu sắc rất mạnh và rất sống động 

Magenta a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries 
sắc đỏ sậm một màu tím đỏ (hồng nóng) đó là một trong bầu cử sơ bộ màu 

Modelling making things 3D using blending 
Modeling làm điều 3D sử dụng pha trộn 

Negative space the shape of the space between the things you would normally look at (the 
positive space) 

không gian âm hình dạng của không gian giữa những điều bạn thường nhìn vào (không gian 
tích cực) 

Non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle 
thành phần phi trung tâm một sự sắp xếp mà điều quan trọng nhất là không ở giữa 

Positive space the contour of the things you would normally look at 
không gian tích cực đường viền trong những điều bạn thường nhìn vào 

Primary colour a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and 
magenta 

màu chính một màu mà không thể được trộn bằng các màu khác: màu lục lam, vàng và 
đỏ tươi 

 
 



Reference images photographs used to look at so you can make a better artwork 
hình ảnh tham khảo hình ảnh dùng để nhìn vào, do đó bạn có thể làm cho một tác phẩm nghệ 

thuật tốt hơn 

Rotating turning a picture to a new angle 
Xoay biến một hình ảnh đến một góc nhìn mới 

Secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue 
màu thứ cấp một màu sắc được tạo ra bằng cách trộn hai màu cơ bản: đỏ, xanh lá cây, và 

màu xanh 

Shading drawing with white, black, and greys 
Shading vẽ với màu trắng, đen, và màu xám 

Sharpening details making small things have more detail so they seem close up 
mài chi tiết làm cho những điều nhỏ nhặt đã chi tiết hơn để họ dường như gần lên 

Smoothness drawing cleanly, with no bumps 
êm ái vẽ sạch, không có va chạm 

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the 
complementary  

màu sắc bổ sung split một màu sắc sử dụng một màu cơ bản, và hai màu ở hai bên của bổ sung 

Square colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in 
the shape of a square 

màu sắc vuông một bảng màu, trong đó màu sắc được cân bằng xung quanh bánh xe màu 
trong hình dạng của một hình vuông 

Stippling drawing using small dots 
Stippling vẽ bằng dấu chấm nhỏ 

Texture drawing that looks the same as what it feels like 
Kết cấu vẽ trông giống như những gì nó cảm thấy như 

Thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork 
bản vẽ thu nhỏ bản vẽ nhỏ được sử dụng để phát triển các thành phần của một tác phẩm 

nghệ thuật 

Triad colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in 
the shape of a triangle 

màu sắc Triad một bảng màu, trong đó màu sắc được cân bằng xung quanh bánh xe màu 
trong hình dạng của một tam giác 

Unique something that is rare, or one-of-a-kind 
Độc nhất cái gì đó là rất hiếm, hoặc một-of-a-loại 

Warm colours colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds 
màu sắc ấm áp màu sắc được gợi nhiệt hay niềm đam mê: vàng, cam, và đỏ 

Web-mapping linking together ideas into a web 
Web-mapping liên kết ý tưởng lại với nhau thành một mạng lưới 

Wet-on-wet painting adding paint to an already wet painting surface 
Ướt-on-ướt sơn thêm sơn một bề mặt sơn đã ướt 

Zooming in/zooming out making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out) 
Phóng to / thu nhỏ thực hiện một bức tranh dường như gần gũi hơn (zoom in) hoặc xa hơn (thu 

nhỏ) 



 
Name  Tên: 
 

Art History   Lịch sử Mỹ thuật 

Jan van Eyck, The Arnolfini Portrait, 1434. 
 
Looking at artworks begins with observation. Think of it 
as approaching each artwork as a mystery to be solved. 
What is going on? Why did the artist make this? What is it 
about? Like a detective, you will be looking for clues that 
will help you answer these kinds of questions this 
semester. Let’s start by practicing our observational skills. 
 
Nhìn vào tác phẩm nghệ thuật bắt đầu bằng quan sát. Nghĩ 
về nó như tiếp cận mỗi tác phẩm nghệ thuật như là một bí 
ẩn được giải quyết. Điều gì đang xảy ra vậy? Tại sao các nghệ 
sĩ thực hiện điều này? nó là cái gì vậy? Giống như một thám 
tử, bạn sẽ được tìm kiếm manh mối mà sẽ giúp bạn trả lời 
những loại câu hỏi học kỳ này. Hãy bắt đầu bằng cách thực 
hành các kỹ năng quan sát của chúng tôi. 
 
 

Please list what you see, including their location and appearance. 
Xin liệt kê những gì bạn thấy, bao gồm vị trí và sự xuất hiện của họ. 
 
For example: There are a pair of light brown wooden shoes in the bottom left corner. 
Ví dụ:  Có một đôi giày bằng gỗ màu nâu nhạt ở góc dưới bên trái. 
 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 



Art Analysis The Ambassadors Tên: /10a 
 

 
Hans Holbein, The Ambassadors (Các Đại sứ) , 1533.  
 
You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please 
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.  
Bạn được phép sử dụng điện thoại hoặc dịch dựa trên máy tính cho nhiệm vụ này. Nếu bạn làm thế, xin vui 
lòng gửi kết quả đến: ddrapak@gnspes.ca. 
 
Observe: Please list six things that you see:  
Quan sát: danh sách hãy sáu điều mà bạn nhìn thấy: 
 

___/3 ½ pt for each thing observed.   Nửa điểm cho mỗi điều bạn quan sát 
 

●   
  

●  
  

●   
  

●   
  

●  
  

●  
 

mailto:ddrapak@gnspes.ca


Analyse: What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea 
or feeling does the colour, style, or technique communicate?  
 
Phân tích: Những manh mối và gợi ý về ý nghĩa đã bao gồm các nghệ sĩ trong tác phẩm nghệ thuật này? ý 
tưởng hay cảm giác gì màu sắc, phong cách, hoặc kỹ thuật giao tiếp? 

 
For example: “The ___________ means ___________.”  
Ví dụ:  “Các phương tiện ___________ ___________.” 

 
___/2 1 pt per visual characteristic or clue   Một điểm cho mỗi đặc trưng hình ảnh hay đầu mối 

 
●  

 
 

●   
  

 
 
Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason 
why you think this is so. 
 
Giải thích:  Trong đầy đủ, điều gì làm bạn nghĩ các nghệ sĩ đang cố gắng giao tiếp? Xin vui lòng cho một lý 
do cụ thể tại sao bạn nghĩ rằng đây là như vậy. 
 

___/3 Full meaning + 1 reason   điểm một năm rưỡi cho đầy đủ ý nghĩa và một một và một điểm nửa với lý do 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate: Did this artist do a good job of communicating it? Yes or no? (In other words, Is this a good 
artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so. 
 
Đánh giá: Có phải nghệ sĩ này làm tốt công việc giao tiếp không? Có hay không? (Nói cách khác, đây có 
phải là một tác phẩm nghệ thuật tốt?) Xin vui lòng cho biết lý do vững chắc và chu đáo tại sao điều này là 
như vậy. 
 

___/2 1pt for opinion, 1pt for reason   Một điểm cho ý kiến   của bạn, và một điểm cho lý do của bạn 



Art Analysis of La Grande Jatte      /10 
Phân tích nghệ thuật: La Grande Jatte Name - Tên: 

 
Georges-Pierre Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte (A Chiều Chủ Nhật trên đảo La 
Grande Jatte), 1884–1886.  
 
You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please 
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.  
 
Bạn được phép sử dụng điện thoại hoặc dịch dựa trên máy tính cho nhiệm vụ này. Nếu bạn làm thế, xin vui 
lòng gửi kết quả đến:  ddrapak@gnspes.ca. 
 
Observe: Please list six things that you see:  
Quan sát: danh sách hãy sáu điều mà bạn nhìn thấy: 
 

___/3 ½ pt for each thing observed.    Nửa điểm cho mỗi điều bạn quan sát 
 
 

●   
  

●  
  

●   
  

●   
  

●  
  

●  
 

   

mailto:ddrapak@gnspes.ca
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Analyse: What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea 
or feeling does the colour, style, or technique communicate?  
 
Phân tích: Những manh mối và gợi ý về ý nghĩa đã bao gồm các nghệ sĩ trong tác phẩm nghệ thuật này? ý 
tưởng hay cảm giác gì màu sắc, phong cách, hoặc kỹ thuật giao tiếp? 

 
For example: “The ___________ means ___________.”  
Ví dụ:  “Các phương tiện ___________ ___________.” 

 
___/2 1 pt per visual characteristic or clue    Một điểm cho mỗi đặc trưng hình ảnh hay đầu mối 

 
●  

 
 

●   
  

 
 
Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason 
why you think this is so. 
 
Giải thích:  Trong đầy đủ, điều gì làm bạn nghĩ các nghệ sĩ đang cố gắng giao tiếp? Xin vui lòng cho một lý 
do cụ thể tại sao bạn nghĩ rằng đây là như vậy. 
 

___/3 Full meaning + 1 reason   điểm một năm rưỡi cho đầy đủ ý nghĩa và một một và một điểm nửa với lý do 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate: Did this artist do a good job of communicating it? Yes or no? (In other words, Is this a good 
artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so. 
 
Đánh giá: Có phải nghệ sĩ này làm tốt công việc giao tiếp không? Có hay không? (Nói cách khác, đây có 
phải là một tác phẩm nghệ thuật tốt?) Xin vui lòng cho biết lý do vững chắc và chu đáo tại sao điều này là 
như vậy. 
 

___/2 1pt for opinion, 1pt for reason  Một điểm cho ý kiến   của bạn, và một điểm cho lý do của bạn 



Art Analysis - Phân tích nghệ thuật      /10 
Guernica Name - Tên: 

 
Pablo Picasso, Guernica, 1937 
 
When this painting was made, most people would have been aware that the small Spanish village of 
Guernica was bombed by Italian and German warplanes. The Pro-Fascist Spanish government 
believed the village contained anti-Fascist rebels, and asked Italy and Germany to help fight. 
 
Khi bức tranh này đã được thực hiện, hầu hết mọi người sẽ nhận thức được rằng ngôi làng nhỏ của Tây 
Ban Nha Guernica đã bị đánh bom bằng máy bay chiến đấu Ý và Đức. Chính phủ Tây Ban Nha Pro-phát xít 
tin làng chứa phiến quân chống phát xít, và hỏi Ý và Đức để giúp chống. 
 
You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please 
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.  
 
Bạn được phép sử dụng điện thoại hoặc dịch dựa trên máy tính cho nhiệm vụ này. Nếu bạn làm thế, xin vui 
lòng gửi kết quả đến:  ddrapak@gnspes.ca. 
 
Observe: Please list six things that you see:  
Quan sát: danh sách hãy sáu điều mà bạn nhìn thấy: 
 

___/3 ½ pt for each thing observed.    Nửa điểm cho mỗi điều bạn quan sát 
 

●   
  
 

●  
 
  

●   
  

●   
  
 

●  
 
  

●  
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Analyse: What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea 
or feeling does the colour, style, or technique communicate?  
 
Phân tích: Những manh mối và gợi ý về ý nghĩa đã bao gồm các nghệ sĩ trong tác phẩm nghệ thuật này? ý 
tưởng hay cảm giác gì màu sắc, phong cách, hoặc kỹ thuật giao tiếp? 

 
For example: “The ___________ means ___________.”  
Ví dụ:  “Các phương tiện ___________ ___________.” 

 
___/2 1 pt per visual characteristic or clue   Một điểm cho mỗi đặc trưng hình ảnh hay đầu mối 

 
●  

 
 

●   
  

 
 
Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason 
why you think this is so. 
 
Giải thích:  Trong đầy đủ, điều gì làm bạn nghĩ các nghệ sĩ đang cố gắng giao tiếp? Xin vui lòng cho một lý 
do cụ thể tại sao bạn nghĩ rằng đây là như vậy. 
 

___/3 Full meaning + 1 reason    điểm một năm rưỡi cho đầy đủ ý nghĩa và một một và một điểm nửa với lý do 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate: Did this artist do a good job of communicating it? Yes or no? (In other words, Is this a good 
artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so. 
 
Đánh giá: Có phải nghệ sĩ này làm tốt công việc giao tiếp không? Có hay không? (Nói cách khác, đây có 
phải là một tác phẩm nghệ thuật tốt?) Xin vui lòng cho biết lý do vững chắc và chu đáo tại sao điều này là 
như vậy. 
 

___/2 1pt for opinion, 1pt for reason    Một điểm cho ý kiến   của bạn, và một điểm cho lý do của bạn 




