Art Vocabulary - АРТ-лексика
Analogous colours
Аналогічні кольори

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
групи кольорів, які поруч один з одним на кольоровому колесі

Background
Фон

the part of an artwork that is far away
частина ілюстрації, яка знаходиться далеко

Blending
Змішування

mixing from light to dark
змішування від світла до темряви

Blurring details
Розмивання деталей

making small things have less detail so they seem far away
зробити дрібні речі менш детально, тому вони здаються далеко

Brainstorming
Мозковий штурм

coming up with a large number of ideas
приходить з великою кількістю ідей

Brushstroke
Кишеньковий

the mark made by the bristles of a brush in painting
Марк, зроблений щетинами щітки в живопису

Central composition
Центральний склад

an arrangement where the most important thing is in the middle
домовленість, де найважливіша річ знаходиться в середині

Colour composition
Кольорова композиція

the arrangement of colours in an artwork
розташування кольорів в ілюстрації

Colour scheme
Кольорова схема

the choice of colours in an artwork
Вибір кольорів в ілюстрації

Colour mixing
Змішування кольорів

adding two or more colours together
додавання двох або більше кольорів разом

Colour wheel
Кольорове колесо

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
Коло кольорових ділянок, які показують відносини між кольорами

Complementary colours
Додаткові кольори

colours that are opposites on the colour wheel
Кольори, які є протилежностями кольорового колеса

Composition
Композиція

the arrangement of things in an artwork
розташування речей в ілюстрації

Contour drawing
Контурний малюнок

drawing the edges and outlines
малюнок країв і контури

Contrast
Контрастність

the difference between the lights and darks
різниця між вогнями і темними

Cool colours
Прохолодні кольори

colours that are calm and soothing, such as blues and greens
кольори, які спокійно і заспокійливі, такі як блюз і зелень

Creativity
Творчість

ideas that are useful, unique, and insightful
ідеї, які корисні, унікальні та проникливі

Cropping
Обрізання

cutting off part of a picture
відрізання частини зображення

Cross-hatching
Перехресний

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
малюнок, використовуючи тісні паралельні лінії, які перетинають
один одного під кутом

Cyan
Циган

a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
зеленувато-синій колір, який є одним з кольорових первинних

Decreasing contrast
Зменшення контрасту

making the range between the lights and darks smaller so that things look
muddier and far away
роблячи діапазон між вогнями і темніє меншим, щоб речі
виглядають брудними і далеко

Depth
Глибина

the sense that some things are near and others are far away
сенс, що деякі речі близькі, а інші знаходяться далеко

Detail
Детально

small, important parts of a drawing
Маленькі, важливі частини малюнка

Dry brush painting
Хімічна фарба

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
Створення скреткованих щіток, використовуючи щітку, яка в
основному сушать

Dull colours
Нудні кольори

colours that are weak, and not very vivid
кольори, які слабкі, і не дуже яскраві

Foreground
Передній план

the part of an artwork that is biggest and closest
частина творіння, яка є найбільшою і найближчою

Hatching
Вилучення

drawing using close parallel lines
малюнок, використовуючи тісні паралельні лінії

Idea development
Розвиток ідеї

a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
процес, який використовується для створення корисних, глибоких та
унікальних ідей

Increasing contrast

making the range between the lights and darks bigger so that things look more
intense and close up
роблячи діапазон між вогнями і темними темними, щоб речі
виглядають більш інтенсивним і закритим

Збільшення контрасту
Insightful
Проникливий

something that shows deep thinking
щось, що показує глибоке мислення

Intense colours
Інтенсивні кольори

colours that are strong and very vivid
кольори, які є сильними і дуже яскравими

Magenta
Пурпурний

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
червонувато-пурпурний (гарячий рожевий), який є одним з
кольорових праймерів

Modelling
Моделювання

making things 3D using blending
Створення речей 3D за допомогою змішування

Negative space

the shape of the space between the things you would normally look at (the
positive space)
Форма простору між речами, які ви зазвичай подивитеся
(позитивний простір)

Негативний простір
Non-central composition
Не центральний склад

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
домовленість, де найважливіша річ не знаходиться в середині

Positive space
Позитивний простір

the contour of the things you would normally look at
контур речей, які ви зазвичай дивитеся

Primary colour
Первинний колір

a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and magenta
колір, який не можна змішувати за допомогою інших кольорів: ціан,
жовтий, і пурпур

Reference images
Довідкові зображення

photographs used to look at so you can make a better artwork
Фотографії, які використовуються, щоб подивитися, щоб ви могли
зробити кращу ілюстрацію

Rotating
Обертовий

turning a picture to a new angle
Повертаючи зображення до нового кута

Secondary colour
Вторинний колір

a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
колір, який створюється шляхом змішування двох основних
кольорів: червоний, зелений, і синій

Shading
Затінення

drawing with white, black, and greys
малюнок з білим, чорним, і сіро

Sharpening details
Заточення деталей

making small things have more detail so they seem close up
зробити дрібні речі більш детально, тому вони здаються близнюками

Smoothness
Гладкість

drawing cleanly, with no bumps
Малюнок чисто, без ударів

Split complementary colour scheme

a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary
Спліт доповнення кольорової схеми
Кольорова схема, використовуючи один основний колір, і два
кольори з обох сторін до комплементарного
Square colour scheme
Квадратна колірна схема

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the
shape of a square
Кольорова схема, в якій кольори збалансовані навколо кольорового
колеса у формі квадрата

Stippling
Вишивальний

drawing using small dots
малюнок з використанням невеликих точок

Texture
Текстура

drawing that looks the same as what it feels like
малюнок, який виглядає так само, як що він відчуває

Thumbnail drawings
Ескізи

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
дрібні креслення, які використовуються для розвитку складу
художньої роботи

Triad colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the
shape of a triangle
Кольорова схема, в якій кольори збалансовані навколо кольорового
колеса у формі трикутника

Тріада кольорова схема
Unique
Унікальний

something that is rare, or one-of-a-kind
щось рідко, або один-з-виду

Warm colours
Теплі кольори

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
Кольори, які вказують на тепла або пристрасть: жовті, апельсини та
червоні

Web-mapping
Веб-картографування

linking together ideas into a web
зв'язування ідеї в Інтернеті

Wet-on-wet painting
Мокрого живопису

adding paint to an already wet painting surface
додавання фарби до вже мокрої поверхні фарби

Zooming in/zooming out
making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
Масштабування / масштабування Зробити зображення здається ближче (масштабування) або далі
(масштабування)

