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Важко переоцінити значення світла в нашому житті. Все живе 
зароджується і розвивається під впливом світла, а людина більшість 
відомостей про навколишнє середовище одержує за допомогою зоро-
вих відчуттів, створюваних світлом. Світло – це електромагнітні коли-
вання, які поширюється у просторі зі скінченою швидкістю, яка стано-
вить 3∙108 м/с. Біле світло складне, його можна розкласти у спектр. 
Фізик Томас Юнг вказав, що відмінності в кольорі світла пояснюються 
різними довжинами хвиль. Кожна ділянка спектру характеризується 
своєю довжиною хвилі. Електромагнітні хвилі не мають кольору. Ко-
лір – це суб‘єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка 
показує здатність зору розрізняти електромагнітне випромінювання з 
довжиною хвиль в області видимого діапазону (від 380 до 760 нм). 
Сприйнятий колір залежить не лише від спектрального складу світла, а 
й психофізичного стану людини. Розрізняють спектральні (червоний, 
оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і не спект-
ральні кольори (наприклад, пурпурний або брунатний), а також ахро-
матичні кольори (білий, сірий, чорний).  Колір предметів визначається 
їхньою здатністю відбивати світло певних довжин хвиль. Трава і листя 
найкраще відбивають зелену частину спектра, поглинаючи хвилі всіх 
інших довжин. Пелюстки червоної троянди, навпаки, відбивають чер-
воний колір, поглинаючи інші. Відбите світло потрапляє на сітківку 
нашого ока, створюючи відповідне сприйняття.  

Серед різноманіття барв, які сприймає наше око, є дуже багато 
кольорів, які гармонують у парі. Зрозуміти кольорову гаму і принцип 
гармонічних поєднань найпростіше за допомогою круга Іттена, яким 
користуються художники і дизайнери в усьому світі. В його основі – 
трикутник класичної тріади кольорів. На основі їх змішування утворю-
ється вся відома колористична палітра. Кольори, розташовані на крузі 
Іттена навпроти – антиподи.  

Емоційне сприйняття людиною явищ природи знайшли відо-
браження на полотнах художників. Живопис – вид мистецтва, який 
спрямовано на передачу зорових образів. Твори митців минулих поко-
лінь доводять, що живописці завжди використовували оптичні ефекти. 
Таким є використання світлотіні. Явище світлотіні безпосередньо за-
лежить від кольору предметів та освітлення. За допомогою розташу-
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вання світла з різною силою художник відокремлює предмети на поло-
тні аби вони не зливались один з одним. Цей ефект використовують і 
для надання графічним об‘єктам об‘єму. Коли відбивання світла в тіні 
є рівномірним, то відбувається лише загальне зниження яскравості. На 
темно пофарбованих предметах при яскравому освітленні краще видно 
легкі тіні, адже при глибоких тінях світлі деталі є більш насиченими. 
Чим слабше освітлення, тим менша насиченість кольорів. Світло пи-
шеться глибше, а тіні і півтіні прозоро. При надлишку або нестачі 
освітлення предмети зливаються один з одним та втрачають об‘єм.  

Прямолінійність поширення світла художники використовува-
ли, застосовуючи камеру-обскура. Ймовірно першим для зарисовок 
пейзажів застосував її Леонардо да Вінчі. А широко серед художників 
камера-обскура стала використовуватися у XVIII ст.. Всі художники 
знають, що не можна поряд розміщувати кольори з «маленьким» пере-
падом у кольорі між собою. Тому, якщо художник малює зелене яблу-
ко, у тінь до яблука він обов‘язково помістить мазок червоного. Щоб 
колір сприймався краще, потрібно додати контраст.   

Цікавим є мистецтво оп-арт, де в основі лежать геометричні фі-
гури, розташовані в чіткій математичній проекції так, щоб створюва-
лася ілюзія руху, глибини або коливань. Перші згадки про оп-арт 
з’явилися в кінці 19 століття. Послідовники оп-арту використовували у 
своїй творчості оптичні ілюзії, ґрунтуючись не тільки на особливостях 
сприйняття людським оком плоских і просторових фігур, а також, ін-
дивідуальних можливостях людини. Наприклад, розглядаючи чорні і 
білі концентричні кола, котрі чергуються, людина створює у своїй сві-
домості ілюзію, що з нізвідки з'являються промені, які перетинають їх, 
і обертаються на зразок пропелера. Якщо на малюнку зображена пря-
ма, яка перетинає відрізок штрихами, то виникає ілюзія ламаної лінії. 
Взаємне накладення двох геометричних елементів створює, наприклад, 
ефект хвилі.  

З метою дослідження особливостей та закономірностей оптич-
них ефектів в мистецтві ми спробували написати картину в стилі оп-
арт. Для цього ми поділили аркуш полотна умовно на три зони. Нано-
сили вертикальні смуги, різної ширини вздовж всього аркуша. А потім 
нанослись перпендикулярні їм смуги. Одержані прямокутники зафар-
бовувались у шаховому порядку, чергуючи чорний та білий кольори. 
По завершенні отримали цілісний малюнок, при розгляді якого здаєть-
ся, що зображення рухається. 


