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1. Код: ARC1251
2. Наименование на учебната дисциплина: „Живопис - IІ част“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    Стефан Радков, проф. Тодор Цанев Тачев
9. Резултати от обучението:Студентите придобиват знания и умения за

самостоятелно боравене с пространството, обемите, колорита, техниките и
материалите. Развиват индивидуални компетенции за собствена техника и
критерии  за  изразяване със средствата на живописта. Добиват умение да
презентират свои творби, което прокарва път към независимо художествено
развитие. Придобитите  знания и умения са изключително полезни за
решаването на творчески задачи при проектирането на интериорни,ектериорни и
конкретни архитектурни пространства.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания : най-общите принципи на

цветознанието, цветната композиция и конструирането
12. Съдържание на курса: Изграждане на композиции с принципа на съпоставяне на

различни по характер цветови стойности, фактури, повърхности, материали.
Интерпретация на натюрморт по натура. Ескиз на ¾ фигура по натура и
създаване на композиции в.интериор и екстериор.Обемно изграждане чрез
съотношенията на топли - студени, хроматични- ахроматични
цветове.Стилизации , деформации и.абстрактни композиции по теми.
Интерпретиране на ескизи от пленери с различни материали,техники и
технологии  в различни формати и перспективни пространства.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Шаренков, А., Старинни трактати по технология и техника на живописта,
том І книга І, София, 1988

 Шаренков, А. Старинни трактати по технология и техника на живописта
том І книга ІІ, София, 1994



 LE FAUVISME, Paris,   1959
Anna Rowland ,,Bauhaus Sourse Book", 1997, London
IMPRESSIONNISTES    ET    POST - IMPRESSIONNISTES,    1985, Taschen

 SCHIELE, 1993, Taschen
 KLIMT, 1993, Taschen

Volkmar Essers,  HENRY MATISSE, 1981, Taschen
 Sidawai Ian, Handbook of Art Materials and Tehniques, London,  2000
 История на изкуството 1-6 т.2005,Елемент , София
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: упражнения,

консултации, самостоятелна работа /извънаудиторна работа по теми.
15. Методи за оценка и критерии: Практически  изпит, курсови проекти и пленери
16. Език на преподаване:   български


