
ШКОЛА ПО ПРИЛОЖНИ И ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „АРТ 
ДЖУНГЛА” 

Програма за Арт ваканция на Витоша към Music Play. 
11 -15 юли 2022г. 

 

1-ви ден. Керамика и грънчарство - работа в пластичен материал: глина. 
 
- Скулптура – изработване на обемна керамична пластика "Конче". 
- Грънчарство, демонстрация и практика. Всички деца ще работят на грънчарско колело 
и ще се упражняват да направят глинен съд. 
- Декорация на глиненото съдче, което сме направили на грънчарското колело. 
 

2-ри ден. Рисуване по творба на френския художник импресионист Клод 
Моне /1840-1926г./ 
 
- Лекция за пейзажа и живописта, (природата и изкуството), права и въздушната 
перспектива, цветове  и светлина, декоративна стилизация. Запознаване с 
импресиониста Клод Моне и неговите творби. 
- Рисуване на пейзаж по Клод Моне - цветна задача, рисуване с темперни бои, формат 
35/50см.  
- Рисуване на пейзаж с графичен материал и щрихи / въглен или туш/ - формат 35/50см. 

 
3-ти ден. Рисуване на натюрморт. 
 
- Лекция за натюрморта, светлината и сянката, изграждане на обемни тела чрез 
живописна и графична техника.  
- Рисуване на предмети от бита/ ваза с цветя, плодове, зеленчуци, драперия и др. - 
цветна задача с темперни бои, формат 35/50см. 
- Рисуване на натюрморт с графичен материал / въглен или туш/ -  формат 35/50см. 
 

4-ти ден. Фигурална композиция  с животни и  елементи на пейзаж. 
 
- Лекция за изобразяването на животинския свят / анатомията на животните/ и 
изобразяването на животни в творчеството на художниците. 
- Рисуване  на "Кончета в природата" - цветна задача с темперни бои, формат 35/50см. 
- Рисуване на горски, диви животни  – "Мечка с мечета" - графична задача  /черна 
темпера, въглен или туш/, формат 35/50см. 
 

5-ти ден. Фигурална композиция с хора.  
 

- Лекция за пропорциите на човешкото тяло и различните похвати за рисуване на 
човешка фигура. 
- Рисуване на композиция от няколко човешки фигури на тема „Музиканти“– цветна 
задача изпълнена с пастели , формат 35/50см. 
 


