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Abstract: In this work we will present and analyze the author’s decisions, realized by order of a concrete assignor, for the purpose of 
transformation of actual living environments, for targeted impact on the onlooker – user. We will examine different materials and forms of 
the stenographic art in connection with the other plastic and fine arts 
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Абстракт: В настоящият труд ще бъдат представени и анализирани авторови решения, реализирани по поръчка на конкретен 
възложител, с цел преобразуване на действителни среди за обитание, за целенасочено въздействие върху зрителя -потребител. 
Ще се разгледат различни материали и форми на сценографското изкуство във връзката му с другите пластични и 
изобразителни изкуства. 
Ключови думи: форма, материал, фактура, текстура, цвят, колорит, потребител, възложител, изпълнител, въздействие, 
изкуство…               

 

1 Увод 
 Бутафорията е формена реализация на нещо, което имитира, 
копира, наподобява, замества…Нещо „като“ или „вместо“ 
реално съществуващи предмети, както от живата така и от 
мъртвата природа. От произведенията на бутафорното изкуство  
се ползват различни жизнени среди като киното, театъра, 
домовете в които живеем, различни пространства за отдих и 
т.н. Целта е винаги една и съща – да се пресъздаде усещане и 
настроение за въздействие. Освен за реалността например за 
пещера в най обикновена стая или за различна реалност – хора 
които са високи три метра за театъра в Рьотлинген, Германия 
фиг.3, неандерталците в Пещерата „Бачо Киро“в Дряново 
фиг.4, Паметник с кон, имитиращ гранитен такъв за оперна 
постановка на открито фиг.8 и 9. 

 
  Фиг.1 М. Гаджева – прототипи, авторска изработка 

.Представените примери са авторски решения и изработка. Те 
ярко илюстрират разнообразността на впечатленията които се 
постигат с едни и същи материали, но в зависимост от формата 
и рисунъка изпълняват различна роля и изграждат различна 
действителност 

 
Фиг.2 М. Гаджева – прототип, авторска изработка 

 
Фиг.3 М. Гаджева – сценография, изработка-авторска  
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2.Предпоставки и начини за решаване на 
проблема 

На фиг.1 и 2 са показани обекти, кукли които не са 
предназначени за игра и са станали повод за сценографията на 
театрална постановка. Изработени са изцяло от стеропор фиг.3 
и каширани с текстилен материал, което осигурява здравина на 
формите. Това пък е условие за безопасността на актьорите 
които изцяло са обгърнати от формената конструкция и нямат 
земна опора през цялото време на театралната игра. Както в 
този пример така и в следващите ще стане ясно за връзката 
между пластичните триизмерни форми и изобразителните 
изкуства. Цветът, текстурата и колорита създават усещане за 
живост и движение, а размера провокира сетивата ни и от там и 
възприятията ни за пространство и време.  

                   
Фиг.4 М.Гаджева 

 Фиг.4 и 5 визуализират работни етапи от крайния проект –
„Неандерталци“фиг.6, които обогатяват и създават настроение 
за древност в пещерата „Бачо Киро“-,Дряново. Изработени са 
по примера на горе посочените фигури от стеропор. Изолирани 
са и патенирани със материали устойчиви на влага, плесен и    
вода-присъщи за пещерата. Фиг.9 и 10 са бутафорен паметник 
за опера Евсеноград, Варна. Коня е с вътрешна арматура 
защото е предназначен на него в един момент да седне артист. 

 
       Фиг.5 М.Гаджева, фигура, авторска изработка 

     3.Решаване на проучения проблем. 

     Фиг. 6, М.Гаджева    

Фиг.7 М.Гаджева, дракони-авторска изработка 

На фиг.7 е показано виетнамско заведение за хранене. 
Драконите са моделирани от стеропор и само патенирани. 

Фиг.8 М.Гаджева, кон за операта-авторска изработка 

В бутафорното сценографско изкуство се използват различни 
материали в зависимост от целта и предназначението, не без 
значение и от формообразуването. Тъй като тези изделия имат 
временно предназначение, или пък когато с тях не се 
манипулира, се търсят най – подходящите материали за 
изработка. Инструментите също са различни. Подходящи са 
както строителните така и тези с чисто художническа цел. 
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Фиг.9 М.Гаджева 

Фиг.10 полеоретанови чевермета и между тях полеоретанова 
фигура на човек. И двете форми са извадени от калъп от 
натура. Също се патенират за да наподобят истински такива. 
Изработени са за кино център Ню-Имидж.  

 
Фиг.10 М.Гаджева – в процес на патениране с акрилна боя 

 
Фиг.11 М.Гаджева, Българско кино, изработка сценография 

4.Заключение 

Бутафорното изкуството да се внушава настроение, усещане за 
друго време, за различна реалност, за метафора като изразно 
средства в пластичните и изоразителни изкусва може до се 
сравни с писателският почерк на талантливи поети и писатели. 

Разликата е, че с визуализацията в образ, цвят и картина в 
определена изобразитлна среда въздействието е моментално и 
спонтанно също така е и тактилно. До някъде може да се 
сравни с музиката, въздейства без особена воля от наша страна. 

Самата работа може да е екипна или самостоятелна.  

За придобиване на различен ефект се прилагат разнообразни 
техники на притриване със суха четка, на печатане, на 
копиране, на ръсене, тониране, пръсканне и т.н. Освен 
познатите инструменти, като инструмент може да послужат 
разнообразни материали. Например наподобяването на мрамор 
се постига с копиране на тонирани калчища и т.н. 

   
         Фиг.10 М.Гаджева, чеверме,калъпи, патина-авторска 
изработка 

 
Фиг.11 М.Гаджева – колони от стеропор, имитират различна 
каменна изработка, патина-авторска,за кино продукция. 

5. Литература 

Цитираните примери от изображенията са авторски разработки, 
като текста анализира и споделя личен опит от процеса на 
работа – от самата поръчка до крайния резултат. За това не се 
прилага използвана литература 
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