
Факултет: Архитектурен
Катедра "Изкуства"

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство”
Специалност "Хореография" (Съвременен танцов театър)
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

1. Код на курса: TFA 1001
2. Наименование на учебната дисциплина: Актьорско майсторство – I, II част
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: трети, четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: Костадин Бандутов
9. Цели на курса: Дисциплината “Актьорско майсторство” има за цел да запознае студентите
от специалност “Хореография” с основните елементи на актьорската техника. Лекциите
въвеждат и насочват студентите, чрез “системата на Станиславски” в съзнателното
овладяване на подсъзнателния, неволеви процес на сценичното творчество. В практическите
занятия, посредством упражнения, етюди и откъси от пиеси, решавайки сценични задачи,
студентите изследват  и анализират пътя и етапите на органичното превъплащение в даден
образ.
10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да имат добра физическа
подготовка и танцова култура.
12. Съдържание на курса (анотация): Сценично изкуство – общо понятие; видове сценични

изкуства; общо и различия в тях. Тенденции в развитието на съвременния театър. Актьора –
основна творческа единица в театъра. Сценично действие. Магическото условие “АКО” –
основа на актьорското творчество. Предлагани обстоятелства. Сценично внимание. Кръгове
(зони) на вниманието. Творческо въображение. Сценична свобода; мускулно напрежение и
неговото преодоляване. Сценична вяра и наивност; сценична правда. Емоционална памет.
Сценично общуване; взаимодействие с партньора; умение да слушаш и реагираш. Логика и
последователност на действието. Сценична задача и нейните елементи; решаване на
сценични задачи. Сценичен образ и характерност. Актьора – творец и актьора – образ.
13. Библиография /основни заглавия /:

• Станиславски – «Работа на актьора над себе си в творческия процес на
преживяването», «Работа на актьора над себе си в творческия процес на въплътяването»

• Б. Захава – «Майсторството на актьора и режисьора.»
• Питър Брук – «Празното пространство»
• В. Топорков – «Техника на актьора»
• Г. Кристи – «Възпитанието на акттьора по школата на Станиславски»

14. Методи на обучение: лекции, групови семинари и работни срещи .
15.Методи на оценяване: Практически изпит. Студентите изпълняват етюд по техен избор.
16. Език на преподаване: български


