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ЗНАЧЕННЯ КОЛОРИТУ В ЖИВОПИСНОМУ ТВОРІ 

 

Питання колориту в різних живописних стилях і напрямках розкриті у 

багатьох теоретичних дослідженнях (М. Волков, К. Юон та ін.). К. Юон 

визначає колорит як «…багатство і характер відтінків, уведених у 

живописний твір і в його окремі частини, як переважний підбір тонів у 

картині» [6, с. 112].  

Поняття колориту в живопису є важливим елементом художньої 

форми, який розкриває образний зміст твору мистецтва. Колорит − принцип 

організації колірних контрастів, «…система сполучення кольорів, їх 

гармонійне поєднання у художньому творі, кольорова побудова твору як 

один із засобів виразного та правдивого зображення дійсності» [5, с. 89]. 

Теорія живопису розглядає загальні функції і якості кольору через їх вплив 

на характерні особливості форми. Аналізу колориту в живопису відведено 

значне місце у працях мистецтвознавців і художників (М. Волков, О. Зайцев, 

Г. Шегаль та ін.). 

Найбільш глибоке визначення сутності колориту в ХІХ столітті дав 

Гегель. На його думку, магія колориту «полягає у використанні всіх кольорів 

так, щоб з’явилась незалежна від об’єкту гра відображень, яка складає 

вершину колориту; взаємопроникнення кольорів, відображення рефлексів, 

які переливаються в інші відображення і носять наскільки тонкий, 

мимовільний і духовний характер, що тут починається перехід до музики»; і 

далі «Почуття кольору повинно бути художньою властивістю, своєрідним 

способом бачення і осягнення існуючих колірних тонів, а також повинне 

складати суттєвий бік відтворюючої здібності уяви і винахідливості» [2, с. 

239-240.]. 

Основу колориту в реалістичній зображальній грамоті складають 

колірні й тональні відношення, валер, тон, напівтон, тональність, гами, 



відтінки і т. ін. Основу колориту в декоративному живописі складає ритмічна 

організація гармонійних поєднань локальних кольорів. 

Колорит у живопису включає закони гармонійних поєднань колірних 

тонів, явища світлотного і колірного контрастів, закони оптичного 

змішування кольорів, виконує композиційні завдання, концентруючи увагу 

глядача на найбільш важливих для розуміння образного змісту місцях, 

сприяє організації простору і визначає послідовність зорового сприйняття [3, 

с. 36-39]. 

Колорит етюду або картини визначається: 1) багатством і 

різноманітністю колірних рефлексів під час ліплення об’ємної форми і 

передачі простору; 2) стриманістю пропорційних натурі основних колірних 

відношень з урахуванням загального тонового і колірного стану освітлення; 

3) передачею впливу кольору освітлення, який об’єднує кольори натури, 

робить їх спорідненими і співпорядкованими [1, с. 44].  

Термін «колорит» у мистецтвознавчій літературі пов’язують із 

терміном «колоризм», хоча між ними існує розбіжність. На думку О. Зайцева, 

«колоризм» пов’язується зі здатністю передавати за допомогою кольору 

«шкіру» видимого світу. Він виникає разом із живописністю, багато чим їй 

завдячує і є також новим етапом у розвитку живопису [4, с. 127]. Як вважає 

дослідник, живописно-колористичне трактування кольору передбачає 

конкретно-чуттєве його сприйняття і емоційне переживання.  

Отже, колорит є засобом художнього вираження в живопису і як 

елемент художньої форми невіддільно пов’язаний з ідейно-смисловим і 

образним змістом живописного твору, передає неповторне світосприйняття 

художника, його естетичні погляди. Тому розуміння сутності такого 

важливого поняття є важливим елементом у навчанні живопису майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва.  
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