
Факултет Архитектурен
Катедра "Изкуства"

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство”
Специалност "Хореография"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

1. Код на курса: TFA 1003
2. Наименование на курса: „Сценично оформление“
3. Вид: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: Тодор Владимиров Игнатов
9. Цели на курса: Сценографията е синтетично изкуство, което борави със сценичното
пространство, образа и идеята на спектакъла и светлината. Част от нея се занимава с грима и
костюма на действащите лица, играещи върху сценичната площадка.
Сценографията е неделима част от сценичния спектакъл.
Хореографията също е синтетично изкуство, боравещо със звук и пластика и се допълва от
цялостното сценично оформление.
Чрез запознаването на студентите с основните сценични изисквания се формира правилно
отношение към сцената при реализиране на хореографски постановки.
Студентите-хореографи, боравейки правилно с театралния език по-бързо и по-лесно ще
постигат контакта с другите сътрудници в театъра.
Познанията по сценография ще създадат практически сръчности и професионални творчески
похвати.
Сценичните познания ще спомогнат образното мислене на хореографа да се изразява в
условията на професионалния театър.
10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да са запознати с терминология на
българската хореография.
12. Съдържание на курса (анотация): Исторически данни за възникване на театъра и
необходимостта от особено място за първите проявления на театралната площадка. Появата
на класическа сцена (сценичната кутия), развитие на сцената - XVI векПоявата на сценичната
декорация и историческо развитие.Съвременна сценография - синтетично
изкуство.Съвременно оборудване на сцената и видове сцени (според сценичната кутия) -
устройство на сцената, терминология и реквизит на сценичната кутия.Сценичен грим и
костюм.
13. Библиография (основни заглавия):
В България липсва литература, която да бъде използвана от студентите, за това лекционния
материал се стреми да изчерпи основните познания.
14. Методи на обучение: лекции. Групови семинари и работни срещи
15. Методи на оценяване: Писмени и устни изпити – писмен изпит
16. Език на преподаване: български


