КОМПОЗИЦІЯ (дизайн)
1.
Композиція, яка характеризується двовимірністю (висотою і шириною)
2.
Стан спокою у композиції
3.
Композиційні засоби
4.
Матеріал композиції
5.
Що виражає пряма лінія?
6.
Якою буває фактура ?
7.
Скільки є законів композиції?
8.
До чого належить лінія у композиції?
9.
Як називається велика різниця у відношеннях між об’єктами або частинами
композиції ?
10. Як називається невелика різниця у відношеннях між об’єктами або частинами
композиції?
11. Що виражає хвиляста лінія у композиції?
12. До чого належить пляма у композиції?
13. Рівномірне чергування елементів та інтервалів між ними
14. До чого належить цілісність у композиції?
15.
«Найстисліша» форма у композиції
16. Як візуально сприймається трикутник, розміщений на основі?
17. До чого належить форма у композиції?
18. Як називається двостороння симетрія відносно осі чи площини ?
19. До чого відноситься колір у композиції?
20. Якою виглядає біла пляма на чорному фоні ?
21. До чого відноситься колір у композиції?
22. Що підкреслює фон ?
23. Які є принципи розміщення форм на площині?
24. Рух у композиції
25. Скільки є основних кольорів?
26. Яким здається трикутник у перевернутому вигляді ?
27. Якою здається нижня частина при геометрично точному поділі на дві рівні
частини за горизонталлю ?
28. Як називається єдність процесу сприйняття як цілого, так і його частин
одночасно ?
29. Якими є між собою чорна і біла пляма?
30. Якими є між собою сіра і біла пляма ?
31. Як називається властивість довжини форми і її елементів за трьома
координатами ?
32. До чого в композиції відноситься пропорція?
33. Як візуально змінюють площину вертикальні лінії ?
34. Якою виглядає чорна пляма на білому фоні?
35. Якою здається жирна горизонтальна лінія ?
36. Як називається поєднання і розміщення елементів, коли вісь симетрії відсутня ?
37. Статика у композиції

38.
39.

Що візуально виражає крива лінія ?
Яким здається геометрично точне коло на площині ?
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