Бесіда за картиною

6. Батьківщина

Запитання та завдання для роботи з дітьми за картиною Олега Шупляка
Сучасного художника, педагога Олега Шупляка вважають українським Сальвадором Далі.
Митець називає власні картини двовзорами — такі картини можуть мати подвійний,
а то й потрійний зміст. Ніби милуєшся пейзажем, аж раптом помічаєш очі, що дивляться
на тебе з картини. Кожнісінький, навіть найбанальніший пейзаж у руках Олега Шупляка
перетворюється на казковий світ, завдяки оптичним ілюзіям, художнім обманам зору, іграм
розуму. Сьогодні в доробку художника є вже понад 60 двовзорів.
Особливої назви цей жанр поки що не має, адже небагато митців малюють у такому стилі.
Він належить до сюрреалізму, хоча насправді це щось нове. Якщо зазирнути в історію, перші
ілюзії у живописі можна побачити десь у XVI столітті. Саме тоді Джузеппе Арчімбольдо
створював портрети з різноманітних овочів. Сальвадор Далі також працював
у цій незвичайній техніці. Можливо, саме одна з його картин надихнула Олега Шупляка
на створення двовзорів. Художник вважає, що “образотворче мистецтво не зобов’язане
просто відображати довкілля, воно може творити чудеса”.
Особливістю творів Шупляка в цьому жанрі є українська тематика. Художник пояснює своє
тяжіння до національного колориту так: “Це не випадково, адже мистецтво знебарвлюється,
коли зникає національне”.
Перед переглядом картини Олега Шупляка про Україну проведіть з малятами на прогулянці
хвилинку милування “Моя рідна Україна”. Поміркуйте, яка тендітна і ніжна краса нашої
України, і яка вона водночас мужня і сильна.
Що ви бачите на картині?
Звідки видно, що художник розповідає саме про Україну?
Мовленнєва вправа “Яка ця картина?”.
Які символи України ми можемо знайти на полотні художника? Як ви гадаєте,
чому художник використав саме їх?
Роздивіться картину ще уважніше. Що вразило вас найбільше?
Що охороняє українка-лелека? Від кого/чого?
Який образ України змалював художник? Чому він використав саме лелеку?
Чи можемо сказати, що художник створив картину з любов’ю до рідної країни?
Як Олег Шупляк відобразив у картині свою любов до Батьківщини?
Про що картина?
Що відбувалося до того, що зображено на картині? Що буде після?
Придумайте назву для картини.
Доберіть вірш або вигадайте історію за цим твором живопису.
Розкажіть про нашу Батьківщину за картиною Олега Шупляка.
Що має бути на картині про Україну?
Запропонуйте дітям намалювати власну картину-розповідь (або створити аплікацію, поробку,
зліпити композицію із солоного тіста чи пластиліну) про Україну.

Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)
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