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Art Vocabulary - АРТ-лексика
Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel
Аналогічні кольори групи кольорів, які поруч один з одним на кольоровому колесі

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

Blending mixing from light to dark
Змішування змішування від світла до темряви

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

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

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

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

Colour composition the arrangement of colours in an artwork
Кольорова композиція розташування кольорів в ілюстрації

Colour scheme the choice of colours in an artwork
Кольорова схема Вибір кольорів в ілюстрації

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

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

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

Composition the arrangement of things in an artwork
Композиція розташування речей в ілюстрації

Contour drawing drawing the edges and outlines
Контурний малюнок малюнок країв і контури

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

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

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

Cropping cutting off part of a picture
Обрізання відрізання частини зображення

Cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
Перехресний малюнок, використовуючи тісні паралельні лінії, які перетинають

один одного під кутом

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



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

Зменшення контрасту роблячи діапазон між вогнями і темніє меншим, щоб речі
виглядають брудними і далеко

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

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

Dry brush painting creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
Хімічна фарба Створення скреткованих щіток, використовуючи щітку, яка в

основному сушать

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

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

Hatching drawing using close parallel lines
Вилучення малюнок, використовуючи тісні паралельні лінії

Idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
Розвиток ідеї 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

Збільшення контрасту роблячи діапазон між вогнями і темними темними, щоб речі
виглядають більш інтенсивним і закритим

Insightful something that shows deep thinking
Проникливий щось, що показує глибоке мислення

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

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

кольорових праймерів

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

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

Негативний простір Форма простору між речами, які ви зазвичай подивитеся
(позитивний простір)

Non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
Не центральний склад домовленість, де найважливіша річ не знаходиться в середині

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

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

жовтий, і пурпур



Reference images photographs used to look at so you can make a better artwork
Довідкові зображення Фотографії, які використовуються, щоб подивитися, щоб ви могли

зробити кращу ілюстрацію

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

Secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
Вторинний колір колір, який створюється шляхом змішування двох основних

кольорів: червоний, зелений, і синій

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

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

Smoothness drawing cleanly, with no bumps
Гладкість 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 a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the
shape of a square

Квадратна колірна схема Кольорова схема, в якій кольори збалансовані навколо кольорового
колеса у формі квадрата

Stippling drawing using small dots
Вишивальний малюнок з використанням невеликих точок

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

Thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork
Ескізи 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

Тріада кольорова схема Кольорова схема, в якій кольори збалансовані навколо кольорового
колеса у формі трикутника

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

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

червоні

Web-mapping linking together ideas into a web
Веб-картографування зв'язування ідеї в Інтернеті

Wet-on-wet painting adding paint to an already wet painting surface
Мокрого живопису 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)



Name - Ім'я:

Art History       Історія мистецтва

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.

Перегляд творів мистецтва починається із
спостереження. Подумайте про це як про підхід до
кожного твору мистецтва як про таємницю, яку
потрібно розкрити. Що відбувається? Чому художник
зробив це? Про що це? Як детектив, ви будете шукати
підказки, які допоможуть вам відповісти на подібні
запитання цього семестру. Почнемо з відпрацювання
наших навичок спостереження.

Jan van Eyck, The Arnolfini Portrait, 1434.
Ян ван Ейк, Портрет Арнольфіні, 1434 рік.

Please list what you see, including their location and appearance.
Будь ласка, перелічіть, що ви бачите, включаючи те, де вони є і як вони виглядають.

For example: There are a pair of light brown wooden shoes in the bottom left corner.
Наприклад: У нижньому лівому кутку є пара світло -коричневих дерев’яних туфель.

1.

2.

3.

4.

5.



Art Analysis The Ambassadors Name-Ім'я: /10a

Hans Holbein, The Ambassadors, 1533. Ганс Гольбейн, Посли, 1533 рік.

You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.
Ви можете використовувати для цього завдання телефонний або комп’ютерний переклад.
Якщо так, надішліть результати на адресу: ddrapak@gnspes.ca

Observe: Please list six things that you see:
Зверніть увагу: будь ласка, перелічіть шість речей, які ви бачите:

___/3 ½ pt for each thing observed.
Половина бала за кожну спостережену річ

●

●

●

●

●

●

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?

Проаналізуйте: Які підказки та натяки щодо значення художник включив до цього твору
мистецтва? Яку ідею чи почуття передає колір, стиль чи техніка?

For example: “The ___________ means ___________.”
Наприклад: "___________ означає ___________".

___/2 1 pt per visual characteristic or clue
Один бал за візуальну характеристику або підказку

●

●

Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason
why you think this is so.

Інтерпретатор: У цілому, що, на вашу думку, намагається передати художник? Будь ласка,
вкажіть конкретну причину, чому ви вважаєте, що це так.

__/3 Full meaning + 1 reason
Півтора бали за повний сенс і півтора бали за причину

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.

Оцініть: чи добре виконав цей художник свою комунікацію? Так або ні? (Іншими словами, чи
це хороший твір мистецтва?) Будь ласка, дайте вагому та вдумливу причину, чому це так.

__/2 1pt for opinion, 1pt for reason
Один пункт за вашу думку, і один пункт - за вашу причину



Art Analysis: La Grande Jatte     Name-Ім'я: /10a

Georges-Pierre Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, 1884–1886
Жорж-П’єр Серо, Недільний полудень на острові Ла-Гранде-Жатте, 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.

Ви можете використовувати для цього завдання телефонний або комп’ютерний переклад.
Якщо так, надішліть результати на адресу: ddrapak@gnspes.ca

Observe: Please list six things that you see:
Зверніть увагу: будь ласка, перелічіть шість речей, які ви бачите:

___/3 ½ pt for each thing observed.
Половина бала за кожну спостережену річ

●

●

●

●

●

●

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?

Проаналізуйте: Які підказки та натяки щодо значення художник включив до цього твору
мистецтва? Яку ідею чи почуття передає колір, стиль чи техніка?

For example: “The ___________ means ___________.”
Наприклад: "___________ означає ___________".

___/2 1 pt per visual characteristic or clue
Один бал за візуальну характеристику або підказку

●

●

Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason
why you think this is so.

Інтерпретатор: У цілому, що, на вашу думку, намагається передати художник? Будь ласка,
вкажіть конкретну причину, чому ви вважаєте, що це так.

__/3 Full meaning + 1 reason
Півтора бали за повний сенс і півтора бали за причину

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.

Оцініть: чи добре виконав цей художник свою комунікацію? Так або ні? (Іншими словами, чи
це хороший твір мистецтва?) Будь ласка, дайте вагому та вдумливу причину, чому це так.

__/2 1pt for opinion, 1pt for reason
Один пункт за вашу думку, і один пункт - за вашу причину



Art Analysis: Guernica Name - Ім'я: /10 a

Pablo Picasso, Guernica, 1937. Пабло Пікассо, Герніка, 1937 рік.

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.

Коли ця картина була зроблена, більшість людей знали б, що невелике іспанське село Герніка
бомбили італійські та німецькі військові літаки. Профашистський уряд Іспанії вважав, що в селі
є антифашистські повстанці, і просив Італію та Німеччину допомогти у боротьбі.

You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.

Ви можете використовувати для цього завдання телефонний або комп’ютерний переклад.
Якщо так, надішліть результати на адресу: ddrapak@gnspes.ca

Observe: Please list six things that you see:
Зверніть увагу: будь ласка, перелічіть шість речей, які ви бачите:

___/3 ½ pt for each thing observed.
Половина бала за кожну спостережену річ

●

●

●

●

●

●

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?

Проаналізуйте: Які підказки та натяки щодо значення художник включив до цього твору
мистецтва? Яку ідею чи почуття передає колір, стиль чи техніка?

For example: “The ___________ means ___________.”
Наприклад: "___________ означає ___________".

___/2 1 pt per visual characteristic or clue
Один бал за візуальну характеристику або підказку

●

●

Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason
why you think this is so.

Інтерпретатор: У цілому, що, на вашу думку, намагається передати художник? Будь ласка,
вкажіть конкретну причину, чому ви вважаєте, що це так.

__/3 Full meaning + 1 reason
Півтора бали за повний сенс і півтора бали за причину

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.

Оцініть: чи добре виконав цей художник свою комунікацію? Так або ні? (Іншими словами, чи
це хороший твір мистецтва?) Будь ласка, дайте вагому та вдумливу причину, чому це так.

__/2 1pt for opinion, 1pt for reason
Один пункт за вашу думку, і один пункт - за вашу причину




