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ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

  

Видовете изобразителни изкуства са четириq като са обособени в две 

основни групи. Първите три вида влизат в групата на изящните изкуства и 

биват живопис, графика и скулптура. Изящните изкуства съчетават всички 

тези функции. Те нямат практическа приложимост. Една картина се 

възприема, а не се употребява. Нямат познавателна функция. Служат за 

украса. Имат естетическа стойност.  

Изящните изкуства са живопис, скулптура, графика. С тях 

контактуваме в музея, галерията, изложбеното пространство, а с 

останалите – във всекидневието. 

Живопис – вид изобразително изкуство, коeто представлява 

нанасяне на цветни бои върху хартия, платно, дърво, стена, стъкло, 

коприна и други. Тя възниква още в древните цивилизации. 

Според изобразителните материали може да бъде: 

 
- акварелна;                       - темперна;                        - маслена; 

 
- пастелна;                          - акрилна и др. 

 Във връзка с живописта учениците се запознават със следните 

жанрове:  

 фигурална композиция,  

 портрет,  

 пейзаж,  
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 натюрморт,  

 интериор,  

 нефигурална композиция  

 и техни разновидности. 

Вторият вид от групата на изящните изкуства е скулптурата – 

е едно от най-древните изкуства. Първите изображения са били от глина, 

камък, кости и дърво. Днес като материали се използват главно гипс, 

глина, гранит и мрамор. Главната цел на скулптурата е да отразява, да 

възпроизвежда заобикалящата среда на човека. 

 

  Статуята на Петко и Пенчо Славейкови на площад 

„Петко Славейков“ в гр. София, скулптор – Георги Чапкънов 

 

 Силиконова фигура на цар Калоян в Мултимедиен 

център „Царевград Търнов“ (известен още като „музей на восъчните фигури“) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiliNLD5YzVAhUHbxQKHXI_D0cQjRwIBw&url=http://www.visitsofia.bg/bg/cityinfrastructure/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F/%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8,-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2&psig=AFQjCNF8pE8M_fOMLbF2KExBJpeUGu9j9A&ust=1500259776712160
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ06y454zVAhVDzRQKHf_1CJQQjRwIBw&url=http://www.velikoturnovo.info/en/vosachni-figuri-veliko-tarnovo/&psig=AFQjCNHaj35lFPRsRBdh08bn1DC7X9AtOA&ust=1500260158021157
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Според начина на установяване в пространството на скулптурните 

форми и обеми скулптурата се разделя на два вида: кръгла и релефна 

скулптура. 

Монументално-декоративната скулптура е свързана предимно с 

вътрешно и външно оформление на сгради или други архитектурни 

съоръжени. Най-често използваните видове изображения са: растителни 

елементи, човешки образи, животински образи, геометрични  фигури и 

други. 

В скулптурата основното изразно средство е обемната форма. 

Изразните средства на скулптурата имат пряка връзка с използваните 

материали: теракота, мрамор, варовик, гранит, дърво, бронз и др. 

Важна роля за правилното възприемане на скулптура от учениците 

има светлината. Светлината, и съответно сенките, подчертават 

изразителността на скулптурната форма и показват добре детайлите. По 

този начин възприемащият получава по-пълна представа за формата и 

разбира по-добре ефектите. 

Учениците от началните класове най-често моделират поотделно 

частите на фигурите и после ги съединяват. Необходимо е постепенно да 

се приучават да моделират детайлите от общия цялостен обем. 

Много често се използва разноцветен пластилин, с който учениците 

могат да формират едноцветни комплекти. В уроците по скулптура най-

подходяща е добре обработената и в добро пластично състояние 

грънчарска глина. При подходящи условия се препоръчва изсушаване, а 

още по-добре и изпичане на някои от ученическите произведения. 

Графиката  (на гръцки: γραφω; означаващо „пиша, драскам“) е 

вид изобразително изкуство. Нейни основни изразни средства са линията, 

щрихът, петното. Предмет на графиката са жанровете портрет, пейзаж, 

натюрморт, интериор. Съществува и абстрактна графика. 

Обичайни графични материали са моливът, тушът, мастилото, 

въгленът (пресован или не), кредата. Рисува се с различни видове четки, 

метални или истински пера, дори подострени клечки. Като основа за 

рисуване се използва хартия или картон, понякога коприна или други. 

Скрепването на по-нетрайни материали като молив, въглен или креда става 

чрез напръскването на рисунката с фиксаж. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80
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- графика с молив                - графика с въглен            - графика туш/перо 

Печатна графика – тук рисунката служи само като изходен материал 

за графичния отпечатък. При този вид графика има възможност да се 

получават множество отпечатъци от работната повърхност.  

 

 

 

 

 

 

Линогравюра 

 

 

 

 

 

По материали от: 

https://bg.wikipedia.org  

http://drugi.dokumentite.com/art/vidove-i-janrove-v-izobrazitelnoto-izkustvo/82970 

http://www.velikoturnovo.info/bg/vosachni-figuri-veliko-tarnovo/ 

https://bg.wikipedia.org 
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